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Kultúra

Nagytakarítás 
a Nemzetiben

„Elsődleges tervünk olyan munkakörülmények
biztosítása az itteni alkalmazottak számára, ami
egy létminimumot és létbiztonságot jelent” –
nyilatkozta Gáspárik Attila, a Marosvásárhelyi
Nemzeti Színház vezérigazgatója, aki a sajtó
képviselőinek arról is beszámolt, hogy jelen pil-
lanatban a színházban hiánycikk a tűzvédelmi
berendezés és a füstjelző. 
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>>> 7. oldal Riport

Balloninvázió 
Vármező egén

Hatodik alkalommal szervezte meg a Nyárád
Sportegyesület a múlt hét végén a Hőlégballon-
fesztivált Vármezőn. A háromnapos eseményre
nemcsak a környékről és a megyéből, hanem az
ország különböző pontjairól is érkeztek érdeklő-
dők. S az idén senki sem csalódott: a kedvező idő-
járásnak köszönhetően mind a 17 légimasina a
magasba emelkedett. 

Sport

Sabău lemondott 
a Gaz Metan elleni
vereség után

Ezúttal újabb hátvédsorral kezdett Sabău
csapata, a sérült Ghionea helyébe Iencsi, bal-
hátvédként E. Nicu szerepelt a kezdő tizen-
egyben, akik sajnos ki is vették részüket a
medgyesiek elleni vereségben. A 6. percben
Markovici ideális labdával szöktette Bawabot,
aki a lemaradt Nicu előtt betört a tizenhatos
területére és mintegy 10 méterről a kifutó
Albuţ fölött a hálóba juttatta a labdát. 1–0.
A kapott gól után a marosvásárhelyi csatár-
duó, Subotici és Cavalli előtt volt több lehe-
tőség, de gólt nem sikerült szerezniük, főleg
Pleşca kiváló védéseinek köszönhetően. A 39.
percben Ilyés labdavesztése után, a Real
Madrid meg a Barcelona iúsági együttese-
inél is megfordult Bawab duplázott, miután
Iencsi mellett kapott labdát, majd kapura for-
dult és kilőtte a hosszú sarkot. 2–0. A máso-
dik félidőben 10 emberrel maradt a FCM,
miután Pădureţu gáncsolás után orrba fejelte
ellenfelét. Sabău pályára küldte Sergiu Bust,
majd csatárunk a 90+2 percben szépített,
aztán két percre rá a becserélt Bumba, egye-
dül a kapussal, öt méterről telibe találta Pleş-
cát. A vereség után Sabău bejelentette: a
nyolc mérkőzésen szerzett hat pont kevés
(amivel teljesen egyetértünk), ő úgy érzi,
hogy többet már nem tud segíteni az együt-
tesen, és vállalva a felelősséget az eddigi
rossz szereplésért, lemond. Egy biztos, együt-
tesünk a táblázat egyik kiesést jelentő helyén
tanyázik egy jó ideje, habár a vezetőség által
kitűzött cél a bentmaradás. A csapat nem ját-
szott valami fényesen az előbbi fordulók
során, sőt nagyon kellenének a pontok (s per-
sze a gólok) a végelszámolásnál. Addig is kí-
váncsian várjuk a folytatást és azt, hogy ki is
veheti át a karmesteri pálcát a FCM-nél.

Társadalom

Elstartolt az egyetemi 
bentlakás-hajsza

Négy év kolozsvári egyetemista élet után biz-
tosan állítom: tudom, miről szól a szeptem-
beri lakáshajsza. Az utolsó vakációs heteinket
nem tölthetjük a tengerparton lábat lógatva,
hanem kilincselünk és sorban állunk bentla-
káshelyekért, vagy gyakran egyetemi váro-
saink utcáit rójuk számunkra megfelelő
albérlet reményében.

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

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

>>> 3. oldal

Magyarosított szakkifejezések, tükörfordítások sora, román térképek és településnevek,
fondorlatos megfogalmazások – röviden így jellemezhető a XII. osztályos magyar ajkú
diákok számára lefordított földrajz tankönyv. Mint ismeretes, az új oktatási törvény
előírja, hogy a románok történelmét, illetve Románia földrajzát a nemzeti kisebbségek
anyanyelvükön tanulják. Az elképzelés vitathatatlanul dicséretes, ám a kivitelezés kí-
vánnivalót hagy maga után.

Valós segítség a tükörfordítás 
és a cirkalmas mondatszerkezetek?

Anyanyelven tanulható Románia földrajza és történelme

fotó: http://presszo.ro



Szimfonikus koncert
A Marosvásárhelyi Állami Filhar-
mónia csütörtök esti hangver-
senyén ezúttal Shinya Ozaki
(Japán) vezényel, zongorán
Horia Maxim, orgonán Molnár
Tünde működik közre. Műsoron:
H. Berlioz – A vérbírák (nyi-
tány), E. Grieg – a-moll zongo-
raverseny, C. Saint-Saëns – 3.
c-moll szimfónia, orgonával. A
koncertre 19 órától a Kultúrpa-
lota nagytermében kerül sor.

Belvárosi Szerdák
A Belvárosi Szerdák rendez-
vénysorozat szeptember 28-ai
meghívottja Kálmán Attila. Az
erdélyi főnemesség a mo-
narchia idején című képes
előadásra 6 órai kezdettel, a
Deus Providebit Tanulmányi
Házban kerül sor.

Kiállítás a Bözödi
György-teremben

A marosvásárhelyi unitárius
egyházközség kövesdombi
templomában, a Bözödi
György-teremben megtekint-
hető Incze László Gyökerek-fák
és Koszta Árpád Csontékszerek
című kiállítása. A kettős tárlat
október 11-ig látogatható.

Újra gyerekklub

Szeptembertől 27-től, délután
5 órától újraindult a Philotheá-
ban (Kossuth utca 2. szám) a
német gyerekklub, ahol játékos
tanulás, ének, barkácsolás várja
az I–VI. osztályosokat. Érdek-
lődni és jelentkezni lehet a
0365-806.732-es telefonszá-
mon vagy az

office@philothea.ro e-mail
címen. 

Emlékképek

Huszadik század eleji feliratos
falvédőkből és katonai emlék-
képekből álló tárlat látogatható
szeptember 30-ig a marosvá-
sárhelyi Bolyai téri unitárius
templom Dersi János-termé-
ben.

A szervezett 
természetjárás
története

Az Erdélyi Kárpát Egyesület Ma-
rosvásárhelyi Osztálya, a Maros
és Kolozs Megyei Múzeum, il-
letve a Maros Megyei Hegyi-
mentő-szolgálat szervezésében
tekinthető meg A szervezett

természetjárás története
Erdélyben című kiállítás a ma-
rosvásárhelyi vár központi épü-
letében. A Természetjáró
Múzeum ezen egyedi tárlatán
neves gyűjtők anyagait, és
olyan, múzeumokban őrzött re-
likviáit lehet megtekinteni,
mint az Erzsébet-zászló (az EKE
első hivatalos zászlója), 100
évnél idősebb jelvények, 1850-
es évekbeli litográfiák, Orosz
Endre és Balogh Ernő hagya-
téka. Ugyanakkor bemutatják
az EKE kiemelkedő személyisé-
geinek életrajzát, könyvritkasá-
gokat, illetve különböző
érdekes, a természetjárás ága-
zatainak múltját idéző tárgya-
kat. A kiállítás szeptember
30-ig tekinthető meg hétköz-
nap 9–16, szombaton és vasár-
nap 10–14 óra között.
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Névnapok
Szeptember 28. Vencel, Bernát, Jusztina, Salamon, Szelim
Szeptember 29. Mihály, Gábor, Rafael, Gabriella
Szeptember 30. Jeromos, Zsófia, Felícia, Örs, Viktor, Becse
Október 1. Malvin, Rómeó, Ludovika, Terézia
Október 2. Petra, Tamás, Örs, Berengár, Tomaj
Október 3. Helga, Ignác, Gertrúd, Ilián, Jozefa, Mária
Október 4. Ferenc, Aranka, Hajnalka, Fodor

Ajánló

Kos: Egy régi ismerőse a segítségét kérheti, de rossz emlékei
miatt talán hezitál, hogy rendelkezésére álljon-e vagy sem.
Pedig lehet, hogy ön a legjobb ember, akihez fordulhat. Az
sem kizárt, hogy ön is támogatásra szorul, mert érzelmileg
vagy fizikailag gyengének érzi magát.

Bika: A héten különös meggyőzőerővel rendelkezik,
használja ki, ha maga mellé akar állítani valakit. Kedvező
változások várhatók a magánéletében és családi kapcso-
lataiban, lehet, hogy elköteleződéséről születik döntés.

Ikrek: Itt az ideje, hogy rendbe tegye az érzelmi szálakat,
különösen azokat, melyek a szeretőjéhez vagy egy barátjához
fűzik. Ideje lenne tisztázniuk, mit is jelentenek egymásnak.
Váratlan híreket kaphat, melyek megváltoztatják a terveit.

Rák: Gondolja meg, mire költ a héten, mert észrevétlenül
elmehet a pénz, amit félre akart tenni. Váratlanul jó híreket
kaphat a karrierjével és szakmai előmenetelével kapcsolat-
ban. Előfordulhat, hogy előléptetik vagy fizetésemelést kap. 

Oroszlán: A héten ne gondolkozzon azon, vajon ez tényleg
megtörténhet-e önnel. Csak képzelje el a lehető legjobb
kimenetelt, hiszen az már fél siker. Most a bolygóállás támo-
gatja abban, hogy megvalósítsa az elképzeléseit.

Szűz: Ha stabil kapcsolatban él, a párja váratlanul pozitív
hírekkel állhat elő egy olyan dologról, mely mindkettőjüknek
előnyére válik. Ha azonban bizonytalan kapcsolatában, ez a
hét valószínűleg lépésre kényszeríti önt, és változást hoz.

Mérleg: Itt az ideje, hogy felfrissítse megjelenését.
Vásároljon néhány új ruhát, ha teheti, menjen fodrászhoz is.
Ha egyedülálló, ezekben a napokban megtalálhatja párját.
Sok izgalmat tartogatnak az ön számára a következő hetek.
Legyen nyitott!

Skorpió: A hét kedvező alkalom egy pluszvakációra vagy
arra, hogy belekezdjen egy halogatott vállalkozásba.
Lehetősége lesz arra is, hogy külföldiekkel ismerkedjen. Har-
monikus, kiegyensúlyozott napok várnak önre, használja ki
őket!

Nyilas: Nem kizárt, hogy fontos előrelépés vár önre a karri-
erjében. Ha jelenleg nincs munkája, a hét alkalmas az állás-
interjúkra, ha pedig van állása, erre a hétre érdemes
időzítenie a fontosabb tárgyalásokat.

Bak: Úgy tűnik, a dolgai mégsem alakulnak olyan
zökkenőmentesen, ahogyan eltervezte őket. Legyen
türelmes ezen a héten. Hamarosan választ kap a kérdéseire,
továbbá kedvező lehetőségek érkeznek az életébe.

Vízöntő: A hét alkalmas arra, hogy rendbe tegye a szerelmi
életét. Könnyen lehet, hogy párja vagy kiszemeltje
meglepetést okozó lépése segít majd a döntésben, legyen
az pozitív vagy negatív.

Halak: Készen áll arra, hogy igent mondjon egy romantikus
kapcsolatra, és csak a döntése megszületésének pillanatában
tudatosul önben, hogy eddig milyen bizalmatlan volt.
Elképzelhető, hogy lehetséges partnere már az élete része,
de az sem kizárt, hogy csak most bukkan fel.

Horoszkóp

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

Írjon nekünk!
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Magasra hágtak az indulatok a vitatott körülmé-
nyek között kihelyezett ákosfalvi reklámpannó
ügyében. Kedden tartott sajtótájékoztatóján 
Osváth Csaba polgármester elmondta, hogy prof.
dr. Benedek Imre önkényesen járt el, amikor el-
távolíttatta a táblát a tulajdonát képező terület-
ről, és emiatt a köység polgármestere panaszt
tett az illetékes hatóságoknál.

„Úgy gondolom, a professzor úrnak nem ilyen
példával kellene elöljárnia” – fogalmazott felhábo-

rodva Ákosfalva elöljárója.
A polgármester által mondottakra reagálva, 

Benedek Imre délutáni sajtótájékoztatóján elmondta:
elismeri, hogy esetleg nem a törvényeknek megfele-
lően járt el, viszont a polgármester sorozatos vissza-
élései enyhítő körülményként szolgálhatnak. „Önök
mit tettek volna helyemben, amikor távollétemben
magánterület-háborítást követtek el?” – kérdezte.

Azt is kilátásba helyezte, ha bebizonyosodik, hogy
a polgármester áthágta a törvényeket, kérni fogja a
lemondását tisztségéből. 

Az esemény további részleteire visszatérünk.

Önkényeskedő ákosfalvi
polgármester
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Aláírom
Vásárhelyi szülők egy csoportja

azt követeli, hogy a városépítő pol-
gármesterről, Bernády Györgyről ne-
vezzék el a még 2-es számot viselő általános iskolát.
Érdekérvényesítési akciójukat támogatja egy ember-
jogi szervezet, sőt lépésre szánta el magát az RMDSZ
is: aláírásgyűjtési akciót indított. Na, végre – mond-
hatnám fellélegezve, de nem teszem. Nem tehetem,
mert megkésettnek tartom az akciót, ti. nem feledhe-
tem, hogy csak azután határozták lépésre magukat,
miután híre kelt, hogy az ellenzéki polgármesterjelölt
Adrian Păunescuról szeretné elneveztetni a tanintéz-
ményt, s ezért maga is aláírásokat gyűjt... Továbbá:
meggyőződésem, ha nem közelednének a választások,
az aláírásgyűjtés is elmaradt volna. 

Valami azt mondatja velem, sem a 2-est, sem a 7-
est nem fogják magyar személyiségről elnevezni. Mi-
előtt bárki is beteges pesszimizmussal vádolna, hadd
jegyezzem meg: a város 13 hasonló iskolájából 11-et
már elkereszteltek… S egyiket sem Bernádyról. Pedig
vele kellett volna kezdeni.

S ha már itt tartok, akkor nem tehetem meg, hogy
ne emlékeztessek arra,  voltak ugyan kísérletek arra,
hogy a 7-es iskolának magyar nevet adjanak, de mind-
két próbálkozás kudarcba fulladt. Andrássy Árpád, a
város egyetlen magyar iskolaigazgatója 2004-ben
Vályi Gyula matematikus – 2005-ben volt halálának
150. évfordulója –, majd 2006-ban Bernády György –
az említett iskola elődjének számító tanoda alapítá-
sának 100. évfordulóján – nevének felvételét kezde-
ményezte, sikertelenül. Tanulságos az is, az iskola
román többségű vezetőtanácsa milyen kifogásokkal
– például a román tanulók szüleinek etnikai érzékeny-
ségére hivatkozva – vetette el az indítványt. Volt olyan
pedagógus is, aki kerek-perec kijelentette, ő nem haj-
landó megtanulni a Vályi Gyula nevének kiejtését, sőt
olyanok is voltak, akik azt ellenezték, hogy Bernády-
emléktáblát helyezzenek el az iskola falán. Nos, azt
kell mondanom, ameddig a tanintézmény vezetőta-
nácsának – amely mindenütt román többségű –, ke-
zében van a döntés joga, addig sem Bernády, sem más
magyar személyiség nevét nem fogja viselni iskola Vá-
sárhelyen. 

S akkor, mégis, mi lehet a módja annak, hogy ér-
vényt szerezzünk jogos követeléseinknek? Szerintem
az egyetlen elképzelhető megoldás az önálló magyar
tannyelvű iskolai intézmények felállítása. Van már erre
példa más városban is, legutóbb például arról olvas-
hattunk, hogy Nagyváradon alakult ilyen (újabb) tan-
intézmény, de gondolhatunk az általános iskolai
tagozatokkal működő középiskolákra is… A kivitele-
zés sem bonyolult, egyszerű matematikai művelettel,
az osztással kivitelezhető: az egyszerűség kedvéért,
mondjuk, ha a város általános iskolai tanulóinak 40
százaléka magyar oktatásban részesül, akkor a tanin-
tézmények is ilyen arányban válnának magyar 
tannyelvűvé. Pont.   

Máris hallom, amint sokan szeparatizmust kiálta-
nak, sőt etnikai feszültségkeltéssel vádolnak. Akik ezt
tennék, azokat csak arra kérem, legyenek tekintettel
az én etnikai érzékenységemre is… Nos, hol az ilyen
jellegű követelés? Aláírom. 

Szentgyörgyi László Anyanyelven tanulható Románia földrajza és történelme 

Valamivel több mint fél év állt a fordítók
rendelkezésére, hogy elkészüljenek a VIII.
és XII. osztályos történelem- és földrajz-
könyvek fordításával. Míg a tizenkettedikes
történelemkönyv esetében, László László,
Orbán Zsolt (fordítók) és Spielmann Mihály
(lektor) alapos, igényes munkát végeztek,
addig a földrajzkönyv, Zsehránszky István
fordításában, silányra sikeredett. A térké-
pek kizárólag román nyelven szerepelnek,
Magyarország fővárosa pedig Budapesta
név alatt fut. 

Dáné Károly, az Országos Tankönyvkiadó
vezetője egy hírportálnak elmondta, a mi-
nisztériumi átirat szerint kötelező a szóról
szóra való fordítás, holott elsősorban a tar-
talomra kellene koncentrálni. Ezenkívül ki-
fejtette „a térképek pedig nem azért
nincsenek lefordítva a könyvben, mert nem
fordítottuk le őket, hanem mert első körben
visszadobták a lefordított térképeket”,
ugyanis a minisztérium álláspontja értel-
mében minden esetben vagy két nyelven
szerepelnek a feliratok, vagy csak románul.
„De ha valaki megnézi a tankönyvet, lát-
hatja, hogy rengeteg helyen olyan kis for-
mátumúak a térképek, hogy egyszerűen
nem férnek el mindkét nyelven a feliratok”
– fogalmazott Dáné.

Készül a magyar nyelvű atlasz
A szakemberek a 2012-es tanév kezde-

téig szeretnék elkészíteni azt az atlaszt,
mellyel az idén kiadott tankönyveket támo-
gatnák. A tervek szerint a térképgyűjte-
mény kétnyelvű lesz, ám főnyelvnek
mindenképp a magyart választják.

Eltérő vélemények 
A marosvásárhelyi pedagógusok előre-

lépésnek tekintik a magyar oktatási formát,
sőt elégedettek a VIII-os földrajzkönyv szer-
kezetével és fordításával.

– Én személy szerint jónak találom a
Mândruţ-féle nyolcadikos földrajzkönyvet.
A településneveket, ugyanúgy mint eddig
tettem, románul is és magyarul is megta-
nítom a diákjaimnak – nyilatkozta lapunk-
nak Zsidó József, a Liviu Rebreanu iskola
földrajz szakos tanára.

A Bolyai Farkas Elméleti Líceumban
Molnár Zoltán oktatóval sikerült beszélget-
nünk, aki elsősorban a kizárólag román ki-
fejezéséket tartalmazó térképek
ábrázolását kifogásolta: „A térképeken nem
szerepelnek a magyar megnevezések, ho-
lott magyar nyelvű tankönyvről van szó.
Ezenkívül felfigyeltem arra is, hogy a fordí-
tók olyan esetben, amikor nem találták a

pontos magyar kifejezést az adott román
szóra, akkor magyarosították azt, ami kissé
erőltetett és nem pontos” – magyarázta
Molnár Zoltán, aki hozzátette, hogy első
ízben vaktérkép-módszerrel tanítja meg di-
ákjai számára a magyar településneveket,
így az elkövetkezendőkben számukra nem
fog problémát jelenteni a román elnevezés
megértése és elsajátítása.

Tanároktól várják a megoldást

Kétségtelenül pozitívan értékelték a di-
ákok, hogy 2012-ben magyar nyelven
érettségizhetnek földrajzból és történelem-
ből, ám nem sok esélyt látnak arra, hogy
tankönyveik szamárfülekkel gazdagodnak
a túlzott használattól: „Én belelapoztam a
földrajzkönyvbe és azt tapasztaltam, hogy
bár magyarul olvasom a sorokat, mégsem
értek semmit. Ettől eltekintve örülök, hogy
nem románul kell bemagoljam az anyagot.
Abban a szerencsés helyzetben vagyok,
hogy tanárom jól magyaráz, így elképzel-
hető, hogy csak a jegyzetekből készülök
majd a vizsgára” – nyilatkozta lapunknak
K. Sándor, végzős diák.

Fodor Tekla

Magyarosított szakkifejezések, tükörfordítások sora, román térképek és településnevek, fondor-
latos megfogalmazások – röviden így jellemezhető a XII. osztályos magyar ajkú diákok számára
lefordított földrajz tankönyv. Mint ismeretes, az új oktatási törvény előírja, hogy a románok
történelmét, illetve Románia földrajzát a nemzeti kisebbségek anyanyelvükön tanulják. Az
elképzelés vitathatatlanul dicséretes, ám a kivitelezés kívánnivalót hagy maga után. 

Valós segítség a 
tükörfordítás és a cirkalmas
mondatszerkezetek? 

Octavian Mândruţ: Földrajz. Európa–Romá-
nia–Európai Unió. Alapkérdések. Bukarest, Edi-
tura Didactică şi Pedagogică, 2011

„Jelenleg világviszonylatban Európa ter-
meli a villamosenergia egyharmadát, az
atomerőművekben előállított villamos-
energia felét. Mindebből kitűnik, hogy föld-
részünk – népességéhez viszonyítva –

milyen jelentős szerepet tölt be energetikai
tekintetben a jelenkori világban.” 

„A hazai szállítási rendszerek bizonyos
mértékben különböznek az európaiaktól. A
legnagyobb különbség az, hogy nálunk
fontos szakaszokon hiányoznak még a
gyorsforgalmi autópályák (sic!), a vasúti
infrastruktúra elavult, és várat magára a

határozott kezdeményezés, hogy megold-
ják a Kaszpi-tenger térségéből származó
kőolaj és földgáz hazánk területén történő
átszállítását Közép- és Nyugat-Európába.” 

„Románia és Franciaország a rómaiság
szélein helyezkedik el. Közös elemek soka-
ságát mondhatja magáénak.” 

Részletek a XII-es magyar földrajzkönyvből



Borbély menesztését 
követeli a polgármester 

Ha rajta múlna, egy pillanatig sem habozna, s felmen-
tené Borbély Lászlót miniszteri tisztségéből – nyilat-
kozta a minap Dorin Florea. A polgármester szerint
Sebastian Lăzăroiu teljesen megérdemelt eltávolítása
után jogos elvárás lett volna, hogy azt kövesse a Borbély
menesztése. A PDL megyei elnöke a környezetvédelmi
tárca vezetőjét teszi felelőssé, amiért az alárendeltsé-
gébe tartozó ügynökség mulasztása miatt Románia
közel 1,5 milliárd eurót veszített a zöld bizonyítványok
felszámolásával. A Dorin Florea és Borbély László közötti
rivalizálás, sőt nyílt ellenségeskedés nem új keletű, a
két politikus a legutóbbi helyhatósági választásokon
egymással vetélkedett a polgármesteri tisztségért, de
már azelőtt is voltak súrlódások kettejük között.  Borbély
többnyire önkényeskedéssel, hivatali hatáskörének túl-
lépésével vádolta a polgármestert. Florea szerint a rend-
szer befolyásos kormányzati tisztségeket betöltő
Borbély nem sokat tett a városért, legalábbis nem any-
nyit, amennyit tehetett volna, amennyit a lakosság el-
várt.   

Letartóztatták az RMOGYKE-táblát! 

Elkobozta az RMOGYKE tanügyi törvényt „reklámozó”
tábláját, és megbírságolta az egyesület képviselőit múlt
csütörtökön a helyi rendőrség. A bírság értéke 500 lej,
az egyesület ügyvezetője, Ádám Valérián elmondta, az
összeget 10 lejenként az RMDSZ vezetőitől akarja össze-
gyűjteni.  Az eredeti szándék szerint a tiltakozók az
egyetem szenátusának akarták ajándékozni a táblát, de
mivel ott senki nem volt hajlandó azt átvenni, az okta-
tási intézmény épülete előtt próbálták legalább a járó-
kelők figyelmét a törvényre irányítani. A törvény
kimondja: a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti
Egyetemnek kötelessége felállítani a magyar tanszéket,
hiszen multikulturális intézményként működik. A helyi
rendőrség távozásra szólította fel Ádám Valériánt és tár-
sát, mivel: engedély nélkül semmit sem szabad „reklá-
mozni”, még a tanügyi törvényt sem.

Kincses perelné a MOGYE-t 
a charta miatt

Az egyetem román többségű szenátusához és az okta-
tásügyi minisztériumhoz egyaránt eljuttatott panaszá-
ban Kincses azzal vádolja a MOGYE-t, hogy
indokolatlanul és törvényszegő módon akadályozza a
magyar tagozat létrehozását. Az ügyvéd a panaszt kö-
vetően az egyetem etikai és közképviseleti tanácsához
fordul. Ha itt sem sikerül elérni a magyar tagozat létre-
hozását, ígérte szerint a közigazgatási bíróságon keres
majd jogorvoslatot.  A vonatkozó jogszabály 135. cik-
kelye kimondja, hogy a multikulturális egyetemeken –
így a marosvásárhelyi felsőoktatási intézményben is –
önálló tagozatoknak kell létrejönniük az oktatás nyelve
szerint, így a román mellett magyar tagozatnak is. Az
MTI-nek nyilatkozva Kincses kifejtette: nem sok reményt
fűz ahhoz, hogy helyben orvosolják a problémát, hisz
az egyetemi szenátus román többsége „nem magyar-
barátságáról nevezetes”. Emlékeztetett arra is: „annak
idején egyetemi tanárok is alapító tagjai voltak a Vatra
Românească elnevezésű román nacionalista szervezet-
nek. Ők mind a mai napig „retrográd, magyarellenes
ideológiák foglyai” – vélekedett az ügyvéd. 
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Nem lehet kétségünk afelől, hogy szinte
mindegyik sportban vannak „háttérintézke-
dések”. A remélt nyereség függvényében egyre
többen próbálkoznak különféle pályán kívüli
eszközökkel, hogy a csapatukat előnyhöz jut-
tassák. Ilyen például a teljesítménynövelő szer,
amelynek a használata sok esetben csak a díj
átvétele után bizonyosodik be. Az egész világ
által ünnepelt hősünk néhány perc alatt egy
közönséges csalóvá válik. A bajnokot övező
tiszteletet és a megbecsülést a megvetés és a
közutálat váltja fel. Egy másik pályán kívüli
módszer a bírók lefizetése. Néhány évvel ez-
előtt a francia labdarúgást rázta meg egy óri-
ási botrány, de napjainkban is tart a
kivizsgálás többek között az olasz, a német és
a magyar labdarúgás botrányos ügyeiben.
Akárcsak az élet többi területén, a sportban is
állandóan jelen lesz a csalás, és bármennyire
küzdenek ez ellen a hatóságok, mindig lesznek
újabb és újabb „bunda-ügyek”. Mit tehetünk,
ha van erre is népes közönség? 

A ravasz fondorlatok, a szabályok kiját-
szása, mások becsapása annyira mindenna-

posak az életünkben, mint a szervezetünkben
megtalálható baktériumok. Akkor van baj, be-
tegség és „botrány”, ha ezek annyira elszapo-
rodnak és felerősödnek, hogy működési
zavarok következnek be. A gazdasági és a po-
litikai életben még gyakoribbak a hasonló
ügyek. Romániában létezik egy intézmény,
amely ezeket az ügyeket vizsgálja ki. Az intéz-
mény neve: Korrupcióellenes Igazgatóság.
Ezek az „ügyészek” már több tucat vállalkozó,
politikus, polgármester, klubelnök stb. ellen
emeltek vádat (különböző „feljelentésekre”
alapozva), de utólag egy másik állami intéz-
mény, a Legfelsőbb Bíróság döntése alapján
szinte mindenkit felmentettek. 

Románia egykori miniszterelnökének „ter-
mopános” ügye egy példa a sok közül. Az
RMDSZ egykori távközlési miniszterét eltávo-
lították a politikából, de nem ítélték el. Egy
PSD-s szenátort, aki több hónapig a börtön-
ben ült, a napokban mostak tisztára. Ugyan-
így politikai zsarolásnak bizonyult az RMDSZ
környezetvédelmi miniszterének vagy a Har-
gita megyei tanács elnökének a megvádolása

is. A Kolozsváron lefülelt bukaresti focimágnás
pénzzel teli aktatáskája sem volt elegendő bi-
zonyíték a jogerős ítélethez. Sorolhatnánk to-
vább a korrupcióellenes ügyészek baklövéseit.
A nagybányai polgármester esete talán az
egyetlen, ahol bebizonyosodott a vád és elítél-
ték a korruptnak bizonyuló személyt. Ezek
után mit mondhatnánk arra, hogy ez a híres-
nevezetes szervezet, a DNA egy vásárhelyi vál-
lalkozót megvádolt a labdarúgó bírói testület
lefizetésével? Városunk nevét, focicsapatát
kétes ügyekkel hozták összefüggésbe. Mi a ga-
rancia arra, hogy nem megint egy politikai
csatározásnak vagyunk a tanúi, hogy nem egy
megcsinált ügy van a háttérben? Ha tényleg
korrupcióról van szó, és annyiszor szó volt,
amikor megvádoltak valakit, akkor véglege-
sítsék az ügyeket, ítéljék el a vádlottakat és
büntessék meg őket, vagy ellenkező esetben
kérjenek nyilvánosan bocsánatot az ügyészek,
sőt kártérítést is fizessenek! Igazságot aka-
runk, nem csak annak a látszatát. Vagy 
megint mindössze csak tolvajt kiáltanak?

Ferencz Zsombor

Tolvajt kiáltanak

Szeptember 24-én Marosvásárhelyen Tőkés László, az Európai Parlament alelnöke, Lomnici Zoltán,
az Emberi Méltóság Tanács elnöke, valamint Kincses Előd ügyvéd az erdélyi magyar politikai erők
demokratikus összefogásának fontosságáról, a magyarellenes atrocitások elleni fellépés
szükségszerűségéről, illetve a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem súlyosan 
diszkriminatív chartájáról tartottak sajtótájékoztatót.

Tőkés László Marosvásárhelyen

Nemzeti összefogás kontra pártegység

Összefogást szorgalmaz 

A romániai magyarság az együttműkö-
dést akarja, ezért demokratikus összefo-
gásra van szükség a „kizárólagos
posztkommunista pártegységgel” szemben
– fejtette ki Tőkés László. Ugyanakkor szé-
gyenteljesnek minősítette Markó Bélának
a múlt hétvégén elhangzott beszédét, mi-
szerint a bejegyzett Erdélyi Magyar Néppárt
a romániai magyarságot mérgező „politikai
cián”. Az EMNT elnöke utalt arra, hogy az
RMDSZ amíg a verespataki aranykiterme-
lési projekt megvalósulását támogatja,
addig „nyakig benne vannak a ciánügyben,
és jobb, ha nem emlegetik a ciánt, ők csak
az aranyat akarják megszerezni belőle.” „Az
RMDSZ pártegységben gondolkodik, mi vi-
szont nemzeti egységben, a párt csak esz-
köz, nem öncél” – hangsúlyozta a politikus,
aki szerint ha az RMDSZ nem ül le tárgyalni
a többi politikai erővel, kockára teszi a ma-
gyarság számarányának megfelelő parla-
menti képviseletét. Újságírói kérdésre
válaszolva pedig azt is megtudhattuk, hogy
nem kíván funkciót vállalni az újonnan be-
jegyzett pártban, nem akar pártpolitikus
lenni. 

Felbujtás Tőkés László 
meggyilkolására

„Románia számára is presztízskérdés,
hogy határozottan fellépjen a magyarelle-
nes megnyilvánulások ellen, amelyek egyik
legsúlyosabb példája volt, hogy egy román
hetilap Tőkés László meggyilkolására buz-

dított” – mondta Lomnici Zoltán, az Emberi
Méltóság Tanács elnöke, annak kapcsán,
hogy a Ştefan cel Mare egykori román ural-
kodó nevét viselő hetilapban egyenesen
Tőkés László meggyilkolására uszítottak.
„Nem szégyelli magát ez a szerencsétlen
bozgor? Hogy képes meggyalázni azt az or-
szágot, ahol született, ahol megkapta
mindazokat a jogokat, amelyek minden
román állampolgárt megilletnek ebben az
országban?”– írja a szerző, aki ezután fel-
teszi a kérdést: „Hát senki nincs ebben az
országban, aki golyót eresztene ennek a
hazaárulónak a fejébe?".

Tőkés panaszt emelt a Bukarestben mű-
ködő Országos Diszkriminációellenes Ta-
nácsnál, ezen kívül a bukaresti ügyészségen
is feljelentést tett az említett lapot jegyző
személy ellen gyilkosságra való felbujtás
miatt. Kincses Előd  hangsúlyozta: a cikk
szerzője a magyar etnikum egészét diszkri-
minálta, amit a romániai diszkriminációel-
lenes törvény súlyos kihágásnak minősít.
Egyelőre azonban még nem született meg

a testület határozata – tette  hozzá Kincses,
aki azt is tudomásunkra hozta, hogy az
ügyészségen már májusban panaszt tettek,
de ott sem született még döntés.

MOGYE, iskolakeresztelés

Mint ismeretes, a MOGYE diszkriminatív
chartájára válaszként Kincses Előd meg-
szerkesztette az előzetes panaszt – amelyet
Markó Béla, oktatásért felelős miniszterel-
nök-helyettesnek, és Daniel Funeriu szak-
tárcavezetőnek is elküldött –, amelyben
arra kéri az egyetemi szenátust, hogy az
vonja vissza a kibocsátott chartát, mert
sérti a 2011-es tanügyi törvényt, és ha nem
hangolják össze az új tanügyi törvénnyel az
orvosi egyetem szabályzatát, a közigazga-
tási bíróságon keres jogorvoslatot.

Tőkés magyarellenes cselekedetnek ne-
vezte azt is, hogy egy általános iskolát Ad-
rian Păunescuról szeretnének elnevezni. 

Pál Piroska



5. oldalHír és hírháttér <<szeptember 28–október 4.

Számlálóbiztosból nincs hiány

Október 20–31. között kerül sor Romániában a
népszámlálásra, melynek eredménye átfogó képet ad majd a
népesség számáról, iskolázottságról, demográfiai
összetételről, valamint az elmúlt évtizedben bekövetkezett
változásokról.  „A számlálóbiztosok toborozására szeptember
15-ig tartott. Marosvásárhelyen mintegy 1200-an
jelentkeztek a feladatra, viszont közülük mindössze 775-en
vesznek részt azon a felkészítőn, melyet október 4–14. között
rendeznek meg. A tanfolyamon az űrlapok helyes kitöltésére
és az összeírás pontosságára tanítják majd a
számlálóbiztosokat, akik 45 százaléka magyar nemzetiségű,
52 százaléka román, 3 százaléka roma. Feladatkörükbe az is
beletartozik, hogy a népszámlálás előtti héten felkeressék a
saját körzetükbe tartozó családokat időpont-egyeztetés
végett. Az űrlapokat román nyelven töltik majd ki, de a
problémák elkerülése végett minden összeírónál lesz magyar
példány is, így ajánlott annak igénylése. 

Ellenzik a romák betelepítését  

Lakossági tiltakozást váltott ki a Városháza ama szándéka,

hogy 120 roma személyt telepítsenek a vásárhelyi Domb ut-

cába. A tiltakozók, mintegy 200-an azt vetették az elöljáró-

ság szemére, hogy őket senki sem kérdezte meg.

Határozottan kijelentették: nem akarnak gettóban élni!  A

Domb utcába mintegy 30 roma családot, összesen 120 sze-

mélyt költöztetnének, akik 19 konténerben laknának. Tilta-

kozásul az utca lakói aláírásokat gyűjtöttek, beadványt

nyújtottak be az önkormányzathoz. A felháborodott emberek

azt nehezményezték, hogy miközben az utca felső részében

lakók tűrhetetlen körülmények között – víz, gáz, villany nél-

kül – kénytelenek élni, sőt házhelyet is hiába kértek a város-

tól, addig a Cukorgyár mellett élő romák ingyen kapnak

telket, lakóházat.

Terjeszkedne az ortodox egyház 

A nyárádszeredai főtéri parkban építene templomot az or-

todox egyház. Az ügy kapcsán magasra hágtak az indulatok

az utóbbi hónapokban, mivel a helyi önkormányzat, a zöld-

övezetekre vonatkozó törvényre hivatkozva, igyekszik ezt

megakadályozni.  Az 1600-as években már piactérként is-

mert terület egy részét 1938-ban, a kinevezett román pol-

gármester a görög katolikusoknak adta templomépítés

céljára, a kommunista hatalomátvétel után azonban már

nem került sor az építkezésre, mivel 1949-ben törvényen

kívül helyezték őket. A kommunista érában parkot alakított

ki a téren. A konfliktust csak fokozza a prefektus közbelépése,

Marius Paşcan a közigazgatási bírósággal fenyegette a helyi

önkormányzatot, amiért az megtagadta az építkezési enge-

dély kibocsátását. Múlt heti sajtótájékoztatóján szokatlanul

határozott módon állt ki a nyárádszeredaiak mellett Kerekes

Károly parlamenti képviselő, aki a sajtó képviselői előtt kije-

lentette: „Ha szükség lesz rá, jómagam is, mint ennek a vi-

déknek a politikai, parlamenti képviselője kiülök ide a térre,

és vigyenek el erőszakkal. Ha valakik cirkuszt akarnak és

szembe mennek az alapvető emberi jogokkal, akkor engem

emeljenek ki erőszakkal. Ha cirkuszt akarnak, hát legyen

nemzetközi cirkusz.”

HIRFOLYAM 

„Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!”

A városunk 2-es számú általános iskolá-
jába járó diákok szülei úgy döntöttek: ők bi-
zony hallgatnak Reményikre, és nem hagyják!
Mármint az iskolát. Vélhetően sokan hallot-
tak, olvastak róla (mi is megírtuk korábban):
a Szociáldemokrata Párt helyi szervezete
mellszobor-állítással kíván tisztelegni Cea-
uşescu egykori talpnyalója, a szélsőségesen
nacionalista és magyargyűlölő poétamikulás,
Adrian Păunescu emléke előtt, amit még
azzal is megfejelnének, hogy a kettes suli
mostantól fogva a komcsi bárd nevét viselje.
Ennek érdekében szorgos aláírásgyűjtésbe
kezdtek, és október végéig mintegy tízezer tá-
mogató autogram megszerzésében remény-
kednek, ami azt bizonyítaná – szerintük –,
hogy „társadalmi igény” van a szoborra, il-
letve az iskola-elnevezésre; ami bizonyára
össze is fog jönni, mert egy hétig csak vizet
iszom, mint a palánta, ha nem működnek
majd együtt egy kicsit a román népszámláló-
biztosokkal eme nemes cél érdekében. Más
kérdés, hogy mire (lenne) elég tíz-, vagy akár
húszezer aláírás; ha mi, tegyük fel, összegyűj-
tenénk harmincezret, hogy állítsanak szobrot
például Deák Farkasnak vagy Bodor Péternek
– akiknek, szemben ezzel a sovén bohóccal,
azért volt néminemű közük Vásárhelyhez –,

azzal még nem lennénk beljebb… De vissza
az iskolaügyhöz.

Említett iskola szülői közössége tehát el-
határozta: civil eszközökkel harcolnak azért,
hogy csemetéik tanodáját Bernády Györgyről
nevezzék el, és ne Păunescu neve rondítsa a
homlokzatot. A találkozón a Civil Elkötelezett-
ség Mozgalom (CEMO) emberjogi szervezeté-
nek munkatársai is jelen voltak, akiktől a
kezdeményezők szakmai segítséget és tanács -
adást kértek akciójuk elindításához. A közel
kétszáz fős szülőbrigád egy kétnyelvű online
petíciót is megfogalmazott, amelyben „fel-
szólítják az RMDSZ Maros megyei képviselőit,
hogy konkrét politikai érdekérvényesítési esz-
közökkel tegyék meg azokat a szükséges lé-
péseket, amelyekkel kiharcolják azt, hogy
Bernády György Általános Iskolának nevezzék
ezután a 2-es iskolát”. Felszólítják?! Mégis mit
képzelnek ezek magukról? Csak úgy felszólít-
ják? Az alábbiakban idézzük Szigeti Enikőt, a
CEMO főnénijét: „A szülők nem a politikum
helyett szeretnék megoldani a helyzetet, hisz
tisztában vannak az erőviszonyokkal, hanem
fel szeretnék kérni – na, így már mindjárt
más! – azt a politikumot, amelyet szavaza-
taik révén felhatalmaztak az érdekképvisele-
tükre, segítsenek nekik abban, hogy Bernády
Györgyről nevezzék el az iskolát. A névadá-
sokkor politikai befolyások érvényesültek,
nem véletlenül kapott Marosvásárhelyen

minden iskola román nevet.” Tényleg? Ma-
gunktól eszünkbe nem jutott volna, hogy nem
véletlenül.

Ami az online petíciót illeti (félretéve, hogy
mennyi értelme van, vagy van-e egyáltalán):
tíz nap alatt négyezer támogató aláírás gyűlt
össze, amit akár szép eredménynek is tekint-
hetnénk, ha nem jutna eszünkbe egy tavalyi
hasonló megmozdulás, amikor a helyi kábel-
tévés cég önkényes döntése ellen protestál-
tunk petíciósan (ugye emlékszünk:
kigyomlálták az alapcsomagból az RTL Klubot
a szemetek!), mintegy húszezren, huszonnégy
óra alatt…

A „Bernády-s kezdeményezésre” maga a
tanintézmény sose fog rábólintani, mivel hét
román és két magyar képviselő képvisel az
adminisztratív tanácsban, dacára annak,
hogy egyenlő számú román és magyar osz-
tállyal működik, sőt, a magyar anyanyelvű di-
ákok létszámfölényben vannak. A vezetőség
viszont előrukkolt egy „kompromisszumos”
megoldással: a Központi Iskola elnevezést ja-
vasolták a tanfelügyelőségnek, de azok egye-
lőre kussolnak az ügyben. Mi támogatnánk
az ötletet, hogy iskolát nevezzenek el ró-
lunk…, ha nem volnánk meggyőződve róla,
hogy „Központi Iskola” felirat helyett a „Şco-
ala Centrală” díszelegne a homlokzaton. Azt
az iskoláját!

Molnár Tibor

SULIKERESZTELŐSDI – BERNÁDY vs. PĂUNESCU

E-Star névre váltott az RFV

Az E-Star név megőrzi azokat a vállalati
értékeket és szolgáltatási sajátosságokat,
amelyek az RFV-t is jellemezték, azonban
az új cégnév és letisztult arculat a fiatalos
dinamizmus, az intenzív regionális szerep-
vállalás és a lendületes növekedés jegyeit
is hordozza. Az E betű főként az energiára
és a hatékonyságra (angol megfelelője: ef-
ficiency) utal, kiemelve a társaság tevé-
kenységének fő jellemzőit, megerősítve
egy, küldetésünket is megfogalmazó, új
szlogennel: Alternatív energia, házhoz szál-
lítva! – áll a szerkesztőségünkbe eljuttatott

sajtóközleményben. A cég adminisztratív
tevékenysége továbbra is azonos módon
zajlik, tehát érvényben marad a felek kö-
zötti szerződéses viszony. A társaság cég-
jegyzékszáma és adószáma, illetve
székhelyének címe változatlan maradt.

Mint arról a vezetők egy sajtótájékozta-
tón beszámoltak, a névváltozás nem jelenti
az alkalmazott számlázási ár növekedését,
ugyanis az önkormányzat nem mond le a
hőenergia-ártámogatásról, így a fogyasz-
tók továbbra is 231 lejt fizetnek gigakaló-
riánként. 

Dácz Gábor, az E-Star vezérigazgatója ki-
fejtette, jelen pillanatban 7000 fogyasztó-
juk van, és bár a nyár folyamán közel
600-an váltak le a rendszerről, körülbelül
ugyanennyien kérelmezték a visszakapcso-
lódást. A cég ugyanakkor egy úgynevezett
részmegoldást is ajánl ügyfeleinek, aminek
értelmében kizárólag a melegvíz-hálózatra
kapcsolódnak vissza az érdekeltek. Ennek
költségeit a cég állja és külön szerződéseket
köt a fogyasztókkal. 

F. T.

E-Star Mureş Energy Rt.-re változtatta nevét az RFV hőszolgáltató vállalat, amely az Energomur
örökébe lépett. A névmódosítás természetesen nem befolyásolja az érvényben levő szerződéseket
üzletfeleikkel – jelentette be Dácz Gábor vezérigazgató. A cégcsoport vásárhelyi leányvállalata
a magyarországi E-Star anyavállalathoz zárkózott fel, melynek nemzetközi státusát a
lengyelországi, magyarországi és romániai vállalatai bizonyítják. 
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Hazánkban évente mintegy 15 millió fát vágnak ki, az elmúlt 20 évben óránként 2 hektár erdőt ir-
tottak ki, 350 ezer hektár erdő tűnt el Romániában. Ezért október 22-étől önkénteseket vár az
EcoAssist Egyesület kezdeményezte Jó tetteket ültetünk Romániában országos erdőtelepítési moz-
galom, a Maros megyei település, Mezőtóhát faültetési akciójára.

Több mint 45 önkéntes
segített a játszótér
felújításában

Marosvásárhelyen szeptember 24-én a Provident
Financial Románia és a Marosszéki Közösségi
Alapítvány több mint 45 önkéntese vett részt a Tudor
negyedbeli játszótér felújításában és bővítésében. Az
önkéntesek segítettek az új hinták, csúszdák és egyéb
játékszerek felszerelésében. A játszótér felújítása a
Minden parknak saját története van című program
pénzügyi támogatásával valósult meg, amelyet a
Provident a helyi közigazgatási intézményekkel
közösen több városban valósít meg országszerte.
Marosvásárhelyen a projektet a Marosszéki Közösségi
Alapítvány koordinálta és a Marosvásárhelyi
Polgármesteri Hivatallal közösen valósította meg.

„A játszótér-felújítás már a második projekt, amelyet a
Marosszéki Közösségi Alapítvány megvalósít. Örülünk, hogy
egy teljesen felújított és új játékokkal kibővített játszóteret
tudunk a marosvásárhelyiek számára átadni a partnereink
segítségével és támogatásával. Reméljük, a jövő év során
folytatni tudjuk ezt a tevékenységet, és a programjaink
segítségével hozzájárulunk a város parkjainak és
játszótereinek felújításához”, nyilatkozta Gál Sándor, a
Közösségi Alapítvány képviselője. A felújított játszótér a
Tudorban található (a Szorgalom utca és az 1918. December
1. út között), és egy nyilvános szavazás keretében volt
kiválasztva több mint 1400 marosvásárhelyi szavazó
segítségével. A versenybe három parkot neveztek be,
amelyeket a polgármesteri hivatallal közösen választottak ki a
szervezők, a helyi lakosok pedig megszavazhatták azt a
parkot, amelyek szerintük a leginkább felújításra szorul. A
kedvenc parkjuk kiválasztásához a marosvásárhelyiek a
www.parcultau.ro honlapon, valamint a Közösségi
Alapítvány által végzett felmérés keretében szavazhattak. A
Provident az ügynökein keresztül úgyszintén lehetőséget
biztosított ügyfeleinek a szavazásra. „Az a tény, hogy az
ügynökeink hetente felkeresik klienseinket, nemcsak a
pénzügyi helyzetük megismerését teszi lehetővé, hanem a
jobb életkörülményekért való törekvéseiket is. Úgy
döntöttünk, ezeket a találkozásokat a közösség szolgálatába
állítjuk és ügyfeleinkre bízzuk a döntést, hogy vállalkozásunk
milyen közösségi jellegű ügyeket és projekteket támogasson”,
nyilatkozta Russel Johnsen, a Provident Financial Románia
vezérigazgatója.

A Minden parknak saját története van program 2010-ben
indult és idén ősszel Piteşti-en folytatódik. Ebben az évben
Craiován és Marosvásárhelyen került felújításra egy-egy
játszótér, a tavalyi év során pedig Galacon és Jászvásárban
újítottak fel két játszóteret. Kolozsváron egy ökorusztikus
parkot építettek, amelyet ebben az évben kibővítettek. 

A program négy héten át fog tartani, és
a faültetésekre minden szombaton sor ke-
rülne. A polgármesteri hivatal által rendel-
kezésükre bocsátott 12 hektár leromlott
területen minimum 2 hektárt terveznek
idén erdősíteni.

A műszaki tanulmányt követően, az er-
dészmérnök megállapította, hogy egy hek-
tárnyi területre körülbelül 5000 facsemete
telepíthető. A terv szerint a fák mintegy
45%-át tölgy teszi ki. Ehhez az akcióhoz ke-
resnek támogatókat és önkénteseket. Mint
elmondták, ígéretük van ugyan, de még
csak tárgyalásokat folytattak a megyei er-
dőgazdálkodási igazgatósággal a csemeték
biztosításáról. S bár az erdők nemzetközi
évében vagyunk, még nem kaptak ígéretet
arra, hogy ingyen bocsátják a rendelkezé-
sükre a fákat, ezért megvásárlásukra pénzt

gyűjtenek. Az erdősítés mellett környezet-
védelmi nevelő céllal is kezdeményezték
akciójukat. 

Megtudtuk, nemcsak elültetik a fákat,
hanem a szervezők az új erdő gondozására
is figyelmet fordítanak. A megyei tanács al-
elnöke és a polgármester is dicsérték az öt-
letet. Az alelnök elmondta, „eddig hat
tulajdonjog-visszaszolgáltató törvény je-
lent meg”, amelyek alapján nagyon sokan
visszakapták az erdőt, és az első dolguk az
volt, hogy kivágták a fákat, ezért örvende-
tes az önkéntesek faültetési kezdeménye-
zése.

Azt is elmondták, hogy miért épp Me-
zőtóhát községet választották a projekt cél-
jául. Az akció vezetője kifejtette, a megyei
tanácshoz benyújtott kérvény alapján
három olyan települést ajánlottak, ahol le-

romlott területek erdősítését tervezték. Ná-
dason 4 hektár, Nagysármáson 67 hektár és
Mezőtóháton 12 hektár jött szóba – a mé-
rete miatt választották az utóbbit. A pol-
gármester azt is megígérte, hogy a
kiszemelt területet saját költségen teraszo-
sítják és az ültetést végzőknek szállást és
ebédet biztosítanak.

Ugyanakkor a település polgármestere
azt is megígérte, hogy a beültetendő földet
előkészíti, és bekeríti a csemetékkel beül-
tetett területet, hogy az állatok ne tehes-
senek kárt bennük, és a falusiakat buzdítani
fogja, hogy vagy munkával vagy vízzel, éle-
lemmel járuljanak hozzá a projekthez.

Kérdésünkre az is kiderült, hogy bár a
Környezetvédelmi Alap pályázat útján tá-
mogatja a faültetést, a fiatalok nem éltek
ezzel a lehetőséggel, mert „bonyolult az el-
számolás”. Mi több, a megyei tanács alel-
nöke azt is hozzátette, hogy több mint két
hónapja várják a mezőrücsi erdősítés költ-
ségeihez a hozzájárulást, ezért „nem érde-
mes” ide pályázni. Így a költségek
fedezésére elsősorban az adományozókra
számítanak. Ha lesz támogatás, akkor úgy
tervezik, hogy az erdősítési program hét
évet tart és így részük lehet több száz hek-
tár betelepítésében.

A faültetési projekt nemcsak Maros me-
gyében indul, hanem Argeş, Ialomiţa, Me-
hedinţi és Temes megyében is ültettek már
fákat önkéntesekkel. Az idén 300 hektár te-
rületet szeretnének erdősíteni egész Romá-
nia területén.

Pál Piroska 

Legyen önkéntes faültető!
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élet-módi

amelyben a végén 
szemléltetjük a 
szituáció visszáját

Dzsesszi szinte még rá sem lépett hőn szeretett szülőföld-
jének iszonyatosan rossz útjaira, máris szembetalálta
magát a lokális valósággal. Az pedig olyan erővel öntötte
nyakon a maga keservességeivel, hogy Zb szerint komo-
lyan el kell gondolkodniuk a jövőtervezés helyszínéről.
(És ha már az elvándorlást peddzük, Dzsesszi az elmúlt
hetekben enyhült meg az itthoni portálok külföldre emig-
rált kommentelői iránt. Mert tudniillik sosem értette,
hogy miért osztják az észt, gratulálnak, vagy vannak
éppen lélekben együtt velünk azok, akik itthon sincsenek.
De miután a hosszú nyaralás során hősnőnk csíkdánfalvi
származású kománéjánál is jobban tudta a faluban ga-
rázdálkodó vérmedve által leterített áldozatok számát,
ráeszmélt az itt és ott fogalmak relatív mivoltára.)
Kérem szépen, múlt hét szerdán érkezett a levél, hogy a
Pénzügyőrség (érthetőbben: a fináncgárda, még érthe-
tőbben: a fináncok) gyorsított végrehajtási eljárást indít
jámbor hősnőnk ellen, mivel nem fizette ki harmadik ne-
gyedévi adóit. A következő sorok azonban tudatják, hogy
azért csigavér, még van 15 napja, amikor is perkálhat az
államnak. A felszólításon (közismertebb nevén: szomá-
ción) szeptember tizenhatodikai keltezés áll, a postai pe-
cséten már huszadika, de ez részletkérdés, mert így sem
szaladt ki a határidőből. Igazából ez a procedúra ismerős
volt, hősnőnk már kapott ilyen felszólításokat, és min-
denki megnyugtatására mondja, sosem csapta be az ál-
lamot egy fityinggel sem. 
Ami az újdonság erejével hatott, az a másnap érkező or-
dítvány volt, amit édesanyja sápadtan hozott fel a pos-
taládából. A Kényszervégrehajtó Bizottság ugyanis H.M.
és B. V. személyében kiszállt a Hatodik Emeletre. És mivel
nem találtak otthon senkit (a vizuális mezőben itt ördögi
vigyor következne), egy értesítést hagytak hátra maguk
után, különböző törvénycikkelyekkel fagyasztva az iro-
mány olvasóiban a vért. Dzsesszi édesanyja is vizuális
típus, és lelki szemei előtt már látta, amint a végrehajtók
a gardéniákat, a felcsavart perzsaszőnyegeket, és a furcsa
történetű szamovárt hordják el a lakásból. Zb pedig jól el
tudott kuncogni, és (ő is) csodálatosan tudta vizualizálni
azt a jelenetet, ahogyan szegény Dzsesszit viszik az adó-
sok börtönébe. Rövid megjegyzés: az imádott egyéni ma-
gánvállalkozói engedélynek sem munkapontjának, sem
székhelyének (bonyolult bürokratikus fogalmak, hősnőnk
sem érti) lakcíme nem a Hatodik Emeletre szól. Első kér-
dés: miért nem ezeken a helyszíneken keresték hősnőn-
ket? Vizualizáció: ismét ördögi vigyor. Második kérdés:
lehet, hogy az előbb említett két lakcímen is keresték?
Summa summarum, hőseink pénteken elmentek a citálás
helyszínére, a 108-as szobába. Ahonnan egyből kiparan-
csolták őket az akárhányas ablakhoz. És képzeljék! Amikor
Zb – hátvéd pozíciójából – megkérdezte az ablak mögött
szorgoskodó hölgyet, hogy Dzsesszi miért is kapott vég-
rehajtói levelet, amikor még ki sem futott a törvényes ha-
táridőből, azt a választ kapta, hogy hát csak azért szállt
ki két személy időnap előtt a Dzsesszi szülőházába, hogy
figyelmeztessék arra, hogy aztán a tartozást ki kell fizetni.
Mire Zb háromnegyed hangosan elkezdett díszített szó-
láncokat eregetni arról, hogy mennyire dicséretes az, ami-
kor ily nemes feladatokra ekkora dinamizmussal és
hatékonysággal tudnak humán erőforrásokat mozgósí-
tani, aztán pedig képlékeny példával illusztrálta a helyzet
fordítottját.
Mi lenne, mondjuk, ha az Öreg, nyugdíja megérkezése előtt
10 nappal berobbanna a Nyugdíjhivatalba, és figyelmeztetné
a hivatal alkalmazottait, hogy aztán vigyázzanak, mert ha
nem kap nyugdíjt, jön és lefoglal legalább két számítógépet!
...Hát nem művészet Romániában élni?

(vassgyopi)

„Elsődleges tervünk olyan munkakörülmények biztosítása az itteni alkalmazottak számára, ami
egy létminimumot és létbiztonságot jelent” – nyilatkozta Gáspárik Attila, a Marosvásárhelyi
Nemzeti Színház vezérigazgatója, aki a sajtó képviselőinek arról is beszámolt, hogy jelen pillanat-
ban a színházban hiánycikk a tűzvédelmi berendezés és a füstjelző. Ugyanakkor kívánnivalót hagy
maga után a legutóbb 1973-ban tisztított falikárpit színe is, ám a szakemberek máris a problémák
orvoslásán fáradoznak.  

A nagytakarítással párhuzamosan folynak a
próbák, a művészek az előadások előkészí-
tésén és felújításán szorgoskodnak, hiszen
a cél a színház csinálása és játszása, egy kor-
szerű nemzeti színház szervezése.
– Ami a repertoárt illeti, annak nagy részét
örököltem, hiszen mind aláírt szerződések
voltak. Ezt nem kommentálom. Élni és halni
fogok értük, ami ugyan nem jelenti azt,
hogy mindennel egyetértek – hangsúlyozta
az igazgató, kiemelvén azt az újdonságot,
hogy a 2011/2012-es színházévadtól kez-
dődően egy előadás ideje alatt tilos a tele-
fonálgatás, sms-ezgetés, fényképezés, a
késés, sőt a különböző csipszes tasakok zör-
getése is.
Az újonnan kinevezett vezérigazgató elkép-
zelései értelmében a jövőben az alternatív
színjátszás értékeire nagyobb hangsúlyt fek-
tetnek, mint eddig tették, új, fiatal szerzők
felépítésére is sor kerül majd: „Fészek-szín-
ház szeretnénk lenni, és mint nemzeti szín-
ház, nemcsak Marosvásárhely, Maros megye
és Erdély, hanem az ország színházává sze-
retnénk válni” – összegzett Gáspárik.

Nagytakarítás a Nemzetiben

1883. szeptember 21-én mutatták be
először Madách Imre Az ember tragédi-
ája című színpadi költeményét, a magyar
drámairodalom egyik legjelentősebb al-
kotását, e jeles napon a Magyar Dráma
Napját ünnepeljük. 

„Aranka György, akinek a szobra előtt ál-
lunk, elévülhetetlen érdemeket szerzett a
magyar nyelv ápolása terén. Élete és mun-
kássága összefonódik Marosvásárhely kul-
túrtörténetével. Az általa hirdetett
felvilágosult eszmék hozzájárultak a város
kulturális nívójának növekedéséhez. Író,
költő szobra előtt állunk, aki 220 évvel ez-
előtt, 1791-ben megalapította az Erdélyi Ma-
gyar Nyelvmívelő Társaságot, amely

rövidesen az erdélyi magyar szellemi élet
központjává lett. Aranka György nevét ma is
nyelvművelő mozgalom őrzi” – hangzott el
a Magyar Dráma Napján Aranka György
szobra előtt, ahol a Marosvásárhelyi Nemzeti
Színház, a Tompa Miklós Társulat, a Liviu Reb-
reanu Társulat, a Székely Színház Egyesület,
Maros Megye Tanácsa és a Maros megyei
RMDSZ, Marosvásárhely Polgármesteri Hiva-
tala, az EMKE Maros Megyei Szervezete, a Dr.
Bernády György Alapítvány, a Lórántffy Zsu-
zsanna Egyesület és a Sütő András Baráti Tár-
saság képviselői elhelyezték az emlékezés
koszorúit.

Az ünnepnap a mindössze 18 éves, fiatal
drámaíró Lovassy Cseh Tamás: VALE-BÚCSÚ

felolvasó-színházi előadásával folytatódott.
Lovassy a Művészeti Egyetem által meghir-
detett DrámaPálya II. pályázatának nyertese,
és bevallása szerint művét mindössze két
nap alatt írta meg. A premiert követően kö-
tetlen beszélgetésre került sor, Kovács András
Ferenc, Láng Zsolt, Gáspárik Attila, Csuszner
Ferenc (DrámaPálya II. díjazottja) és a bemu-
tatott darab szerzője jelenlétében. Míg KAF
pozitívan és elégedetten értékelte a színmű-
vet, addig Láng Zsolt nemtetszésének adott
hangot. A közönség soraiban ülő színművé-
szek túlnyomórészt elégedetten nyilatkoztak
az alkotásról, arra bátorítván a fiatal tehet-
séget, hogy az elkövetkezendőkben is ragad-
jon pennát és ne hagyjon fel az írással.

A Magyar Dráma Napja Marosvásárhelyen

Bérletajánlat
Bernády György macénás bérlet (érvényes
az összes bemutató előadásra: Nem élhetek
muzsikaszó nélkül, Senki sem tökéletes,
avagy nincs, aki hűvösen szereti, Bölcs Nát-
hán, Bánk Bán, Bányavirág, Hugenották, A
Gézagyerek, A komédia művészete, Rek-
viem egy házért, valamint az Álarcos- és a
Színészbálra): 670 lej

Nagytermi bérletek
Kemény János bemutató bérlet – péntek este
(Nem élhetek muzsikaszó nélkül, Senki sem
tökéletes, avagy nincs, aki hűvösen szereti,
Bölcs Náthán, Bánk Bán, Álarcosbál): 80 lej
Felnőtt bérlet (Nem élhetek muzsikaszó nél-
kül, Senki sem tökéletes, avagy nincs, aki hű-
vösen szereti, Bölcs Náthán, Bánk Bán): 50 lej
Szabó Ernő bérlet – szombat este

Kovács György – vasárnap este
Delly Ferenc bérlet – szerda este
Kántorné bérlet – szombat délután
A nyugdíjas nézők bármelyik felnőtt bérlet-
típust 25 lejes kedvezményes áron vásárol-
hatják meg.
Köteles Sámuel pedagógus bérlet – egyez-
tetés szerinti napon (Nem élhetek muzsika-
szó nélkül, Senki sem tökéletes, avagy nincs,
aki hűvösen szereti, Bölcs Náthán, Bánk
Bán): 30 lej
Harag György egyetemista bérlet – csütör-
tök késő este (Nem élhetek muzsikaszó nél-
kül, Senki sem tökéletes, avagy nincs, aki
hűvösen szereti, Bölcs Náthán, Bánk Bán):
25 lej
DIÁKbérlet (Nem élhetek muzsikaszó nélkül,
Senki sem tökéletes, avagy nincs, aki hűvö-
sen szereti, Bölcs Náthán, Bánk Bán): 25 lej

Bolyai János diákbérlet – szerda este
Aranka György diákbérlet – péntek este

Kistermi bérletek:
Sütő András bérlet – kedd este
Molter Károly bérlet – csütörtök este
Karácsony Benő bérlet – szombat este
Petelei István bérlet – vasárnap este
Bányavirág, Hugenották, A Gézagyerek, A
komédia művészete: 40 lej felnőtt; 20 lej
nyugdíjas, egyetemista, diák.

Jegyárak:
Bemutató jegy – 20 lej; felnőtt jegy – 15 lej;
nyugdíjas, egyetemista, diákjegy – 8 lej.
Bérletek keddtől péntekig 12–17.30 óra kö-
zött válthatók a Kultúrpalota jegypénztárá-
ban. A tavalyi bérletesek helyeit szeptember
30-ig megőrzik.

Az oldalt szerkesztette: Fodor Tekla

A Magyar Dráma Napja Marosvásárhelyen



Dorin Florea polgármester kezdemé -
nyezésében  Dél-Marosvásárhely
interkommunitáris fejlesztési egyesület 2011.
szeptember 21-én, szerdán megalapozták
Marosvásárhely megyei jogú városnak a

Nyárádtő várossal és Keresztúr, Marosszentkirály és Kerelőszentpál
községekkel való társulást, a Dél-Marosvásárhely interkommunitáris
fejlesztési egyesület létrehozása érdekében. 
A kezdeményezés dr. Dorin Florea polgármesteré, s találkozó keretében

ismertették, amelyre meghívást kaptak Claudiu Maior és Csegzi Sandor
alpolgármesterek, valamint Dana Miheţ főépítész – a megyei jogú város
részéről, illetve az érdekelt települések polgármesterei, a repülőtér, a
vasúti társaság és az Országutak vezetőségének képviselői.
Kezdeményezése indoklásában dr. Dorin Florea aláhúzta, hogy
Marosvásárhely municípium 2005-ben további 15 peremtelepüléssel és
a Megyei Tanáccsal létrehozta a Metropolisz Övezet Egyesületet, alapító
tag minőségben. Bár a törvény feltételei között bejegyezték, az
egyesület nem működik hatékonyan, a statútumában felvállalt

célkitűzések megvalósítása érdekében. Ebben a helyzetben,
Marosvásárhely megyei jogú város és a peremövezetek között nincsenek
a hosszan tartó, a város és a peremváros területe számára következetes és
integrált fejlődés biztosításához szükséges feltételek, ami sürgősen olyan
intézkedések elfogadását tette szükségessé, amelyek egybehangolják a
város- és területrendezésnek az európai elvek szerinti tervezési
tevékenységet, amelyet Románia az Európai területi agenda, az európai
városokra vonatkozó Leipzigi Charta, az integrált regenerálódásra
vonatkozó Toledói Nyilatkozat, s nem utolsósorban, a Környezeti európai
egyezmény aláírásával felvállalt. 
A Dél-Marosvásárhely Egyesület célja Marosvásárhely megyei jogú város
és a városszéli övezet hosszan tartó fejlődése, az övezetet alkotó helyi
közigazgatósági hatóságok – Nyárádtő város, Keresztúr,
Marosszentkirály és Kerelőszentpál községek – közötti gazdasági és
társadalmi kapcsolatok szempontjából. 
Az Egyesület fontosabb célkitűzései: olyan programok és projektek
kezdeményezése és lebonyolítása, amelyek az övezet fejlesztését segítik
elő; más szomszédságban lévő övezetekkel való információcsere; a
társaság tevékenységéhez szükséges alapok létrehozása és lehívása;
tartós fejlesztési tervek és stratégiák kidolgozása, amelyek a megfelelő
területtel koherensek és integráltak; Marosvásárhely Municípium
fejlesztési szükségleteinek összehangolása, a szomszédos helyiségek
fejlesztési szükségleteivel stb.
„Észak-Marosvásárhely” Egyesület létrehozásának jóváhagyására
vonatkozó indoklás, valamint ennek statútum-tervezete és alapító-
okirata, a Marosvásárhelyi Tanács tárgyalásának és jóváhagyásának
lesznek alávetve, a következő helyi törvényhozói szerv következő
gyűlésén.
A meghívott közigazgatási egységek képviselőinek bemutatták az
alapító okirat törvénytervezeteit és a statútumot, következvén, hogy
közöljék a tanácsülések időpontjait, valamint a tárgyalásnak alávetett
problémák megoldási módját, felvállalva, hogy Marosvásárhely
Municípium tudomására hozzák, a helyi törvényhozó közigazgatási
hatóságok által elfogadott határozatokat.

A polgármesteri hivatal sajtóirodája

8. oldal >>  Reklám
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szeptember 28–október 4.

Szeptember 27. - Kedd

Szeptember 28. - Szerda

Szeptember 30. - Péntek

Dél-Marosvásárhely interkommunitáris fejlesztési egyesület
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Újabb ideiglenes körforgalom
Marosvásárhelyen

Marosvásárhely Polgármesteri
Hivatala tájékoztatja a gépjármű-
vezetőket, hogy 2011. szeptember
24-től ideiglenes körforgalmat
létesítenek Marosvásárhelyen, az
1918. December 1. út és az Arató utca
kereszteződésében. 

A gépkocsivezetőknek javasoljuk, hogy fokozottan figyeljenek a
nem kívánt közúti események elkerülése végett.                                                                                                                          

Köszönjük megértésüket!

Személyzetet válogat a társadalmi
kirekesztés megelőzésére és
leküzdésére vonatkozó 2022. évi 
116-os számú törvény alapján, a
következő feltételeknek halmozottan
eleget tevő fiatalok köréb

MAROSVÁSÁRHELY  MUNICÍPIUM

Személyzetet válogat a társadalmi kirekesztés megelőzésére és
leküzdésére vonatkozó 2022. évi 116-os számú törvény alapján, a
következő feltételeknek halmozottan eleget tevő fiatalok körében:

-  Jogi tanulmányok végzettjei (licencvizsgával) 
- Építkezési szakvégzettséggel rendelkezők, utak és hidak

szakosítással (felsőfokú végzettség, rövid távú felsőfokú
tanulmányok és középfokú tanulmányok)

- Legtöbb 24 éves, be nem töltött életkor  
- Szerény társadalmi körülmények
Az érdekelt személyek szeptember 29-ig jelentkezhetnek a 39-

es szobában, a következő iratokkal:
- Személyazonossági igazolvány, eredeti és fénymásolat;
- Tanulmányi bizonylat és anyakönyvi lap, eredeti és

fénymásolat;
Bővebb felvilágosítás a 0365-801866-os telefonszámon.

Az Expert Construct oktatási központ

szekképesítő felnőttoktatást szervez 

építészeti technikus és faipari technikus szakon. 

Az iratkozáshoz érettségi diploma nem szükséges. 
Bővebb felvilágosítás: 0752069040.  Cím: Aurel Filimon 28.

Ez ITT az ÖN 
reklámjának 
a helye!

Reklámozzon 
a Központ hetilapban! 

Bővebb információkért forduljon hozzánk 
a 0265-250.994-es telefonszámon vagy a
kozpont@kozpont.ro e-mail címen!



Négy év kolozsvári egyetemista élet után biztosan állítom: tudom, miről szól a szeptemberi lakáshajsza. Az utolsó vakációs heteinket nem tölthetjük
a tengerparton lábat lógatva, hanem kilincselünk és sorban állunk bentlakáshelyekért, vagy gyakran egyetemi városaink utcáit rójuk számunkra
megfelelő albérlet reményében, és összeszűkült gyomorral tesszük fel a kérdést, hogy „vajon az idén hol fogok lakni?”.

10. oldal >>  Társadalom szeptember 28–október 4.

A Marosvásárhelyen működő öt egyetem di-
ákjai is ugyanezzel a kérdéssel néznek szembe.
De lássuk, milyen lehetőségekkel...

Viszonylag biztató 
a helyzet az orvosin 

Legkézenfekvőbb, legolcsóbb, „legdiákbará-
tabb” megoldás a bentlakás lenne. És azért csak
lenne, mert az egyetemek közül csupán a Maros-
vásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemnek
van saját bentlakása. Şerban Pop gazdasági igaz-
gatótól megtudtuk, a MOGYE négy bentlakásá-
ban 1176 hely van, s az egyetemisták mindeniket
elfoglalták. Az elsőéves orvosisoknak külön he-
lyeket biztosítottak: a lányoknak 132 helyet, a fi-
úknak meg 80-at. Lapunk kérdésére Pop azt is
elmondta, hogy a négyágyas bentlakásszobák
korszerűen el vannak látva mosógéppel, hűtő-
szekrénnyel, és ha valamelyik diákot a gasztro-
nómiai ihlet megszállja, a konyha-helyiségekben
nem csak gáztűzhely, hanem mikrohullámú sütő
is rendelkezésére áll. Előnye, hogy nagyon közel
van az egyetemhez, úgyhogy az előző éjszakai
vadul tombolós buli után reggel a másnapos hall-
gató csak kilép a szobájából és belép a mellette
levő tanterembe órára. Ezekért a feltételekért ha-
vonta 125 és 210 lej közötti összeggel lesz véko-
nyabb az egyetemista pénztárcája. De ezeket a
helyeket is csak a kiváltságos diákok kaphatják
meg, mert a bejutási média illetve a kreditszá-
mok és vizsgán szerzett jegyek alapján osztják el
a szobákat.

Félbemaradt munkálatok

A Petru Maior Egyetem diákjai ennél sokkal
rosszabb helyzetben vannak, hisz a 2009-ben el-
kezdett jeddi temető melletti diákszálló helyén
még építőtelep van. A bentlakás az elmúlt év
decemberére kellett volna elkészüljön, ám a
pénzhiány közbeszólt. Radu Boarescu, a Petru
Maior gazdasági igazgatója elmondta, a bentla-
kás költségvetése 14 millió lejre rúgna, de a tan-
ügyminisztérim 1,8 milliót utalt ki, azt is

szotyogtatva. A három részből álló épületegyüt-
tesből egyet sikerült felépíteni, befedni, ajtókkal,
ablakokkal ellátni, de a belső munkálatokra nin-
csen pénz. „Szerettük volna legalább egyik épü-
letet teljesen befejezni, hogy tudjuk fogadni a
diákokat, de nem sikerült” – számolt be a gazda-
sági igazgató. De megoldásként októbertől 381
helyet tud biztosítani diákjainak az egyetem a
Kárpátok sétányán lévő saját bentlakásában, va-
lamint az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem 4-
es internátusában is szállásolnak el hallgatókat.
Természetesen az igények ez esetben is jóval
meghaladják a lehetőségeket, hiszen 650 diák je-
lezte, hogy bentlakásba költözne. 

Alapkő, terv, engedély van 
– bentlakás még nincs

A sapientiás diákok idén még nem költözhet-
tek a kampusz mellett tervezett diákszállóba –
amelynek alapkövét Schmitt Pál, a Magyar Köz-
társaság elnöke tavaly októberben már letette –,
mert hiába van meg az épület tervrajza és min-

den szükséges engedély, a pénz még hiányzik, az
építkezést enélkül nem lehet elkezdeni. Székely
Gyulától, a marosvásárhelyi Sapientia EMTE dé-
kánjától megtudtuk, a hetekben dől el, hogy mi-
lyen ütemtervvel lesz e projektből bentlakás
(amely nagyon korszerű, 220 férőhelyes, kétágyas
szobákkal, fürdőszobával és konyhával ellátott,
hűtőszekrénnyel felszerelt lakosztály-szerű diák-
szálló lenne). Jobb megoldás híján 120 sapientiás
diákot egyházi bentlakásokban szállásolnak el, a
többieknek meg egyelőre marad a kintlakás.

Luxuslakások előnyben

Gondolhatnánk, hogy az idei kudarcos érett-
ségi eredmények következtében megcsappant az
albérletet kereső egyetemisták száma, de – Ko-
lozsvárral ellentétben – a marosvásárhelyi ingat-
lanügynökök nem panaszkodnak. A város
központjában levő ingatlaniroda igazgatója, Va-
sile Rusu elmondása szerint a tavalyhoz képest
alig észrevehető módon csökkent a kereslet, sőt
a diákok az idén – pénzt sem sajnálva – teljesen
bútorozott lakásokat keresnek leginkább, főleg
prémium kategóriásokat, amelyek különböző
konyhagépekkel és modern bútorokkal vannak
felszerelve. A legkeresettebb lakások természe-
tesen valamelyik egyetemhez közel lévő negyed-
ben helyezkednek el, itt is leginkább a MOGYE
környéki tömbházak lakrészeire van igény. Itt egy
kétszobás lakás ára (ez a legkeresettebb az egye-
temisták köreiben) minimum 200 euró, de
ugyanitt a luxuslakásokat 300 euróért kínálják.

A Sapientia hallgatóinak nagy része bentlakás
hiánya miatt értelemszerűen a Tudor negyedben
keresett lakást, hogy csak néhány buszmegálló-
nyira legyen az egyetemtől. Ebben a negyedben
a diákok elmondása szerint már 65 eurótól is
lehet egy szobát bérelni. 

Pró és kontra

Az első – és talán a legfontosabb – szempont
az árkülönbség. Durván kiszámolhatjuk, hogy
míg egy hónapra a bentlakás mindenestől átlag
200 lejbe kerül, addig a kintlakás legalább 350-
400 lejbe közköltséggel és internetszámlával
együtt. De az sem elhanyagolható, hogy a diáké-
let szerves része a bentlakás-lét. Ott lakó egyete-
misták kérdésünkre azt válaszolták, hogy a
„bentlakásnál nagyobb buli nincs.” Persze előjön
a halkonzerv-effektus, amikor egy szobában né-
gyen együttlakó diák valamelyike legszívesebben
melegebb éghajlatra küldené a szobatársát, mert
nehéz négy embernek úgy együtt élnie, hogy
egyik időnként ne zavarja a másikat. Sokszor na-
gyobb a vigadalom a kelleténél, ez alatt azokat a
házibulikat kell érteni, amelyek gyakran hajnalig
is eltarthatnak. Ami pedig a tanulási időszakot
jelenti, hát az az egyetemisták alkalmazkodó- és
tűrőképességeit igencsak próbára teszi. Bentla-
kásokban nézelődve sok érdekességgel találkoz-
hat az ember: láttam már télen, ablak nélküli
szobában, nagykabátban kártyázó, vodkázó
egyetemistákat, de olyan is volt, hogy amíg az
egyik diák evett a halkonzervéből, az üres felébe
már a szobatársa hamuzott. Kívülről látni lehet
az ablakpárkányokon a befőttes üvegeket, néha
még cipők, papucsok is virítanak, na meg itt-ott
feliratok egy-egy ablakon „Cătălin, hai în 37!" (Că-
tălin, gyere a 37-esbe) nagy szívecskékkel. És bár
sokan azt gondolják, hogy kín bentlakásban élni,
szerintem ez nem így van. Aki eltöltött legalább
egy évet ott, másképp éli meg a helyzeteket és
emberi találkozásokat. És meg vagyok győződve,
hogy az egyetemista életnek sajátos színfoltja, és
plusz tapasztalata bentlakónak lenni. 

Pál Piroska

Elstartolt az egyetemi bentlakás-hajsza

Palota vagy kunyhó



Hatodik alkalommal szervezte meg a Nyárád Sportegyesület a múlt hét végén a Hőlégballon-fesztivált Vármezőn. A háromnapos eseményre nemcsak
a környékről és a megyéből, hanem az ország különböző pontjairól is érkeztek érdeklődők. S az idén senki sem csalódott: a kedvező időjárásnak
köszönhetően mind a 17 légimasina a magasba emelkedett. 
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- Egy hat évvel ezelőtt baráti beszélgetésből
valósult meg a rendezvény. Salat Csaba és Pethő
András barátaim akkor már régóta hőlégballo-
noztak, ők fogalmazták meg a hőlégballon-fesz-
tivál szervezésének ötletét – meséli a főszervező
Kádár Levente, a Nyárád Sportegyesület elnöke.
A hat év alatt mind a szervezők, mind az esemény
változáson mentek keresztül, a fejlődés elsősor-
ban a résztvevő légballon-tulajdonosok számá-
nak növekedésében észlelhető: míg 2005-ben öt
magyarországi ballonos jött el az első, bemutat-
kozó jellegű eseményre, idén a 17 résztvevő kö-
zött 5 romániai, egy szerbiai is található, a
jelentkezők zöme azonban ez alkalommal is
anyaországi. De volt olyan év is, amikor Német-
országból, Hollandiából, Lengyelországból, Szlo-
vákiából jöttek a légballonosok. „Szórakoztató
céllal szervezzük a parádét, díjat, jutalmakat nem
osztogatunk, itt a látványosságon a hangsúly”,
fogalmazta meg a főszervező. S természetesen az
ide látogatók szórakoztatásán, hiszen bárki kipró-
bálhatta a repülést, a liftezést. Akadt is szép
számmal jelentkező, bár egyáltalán nem volt

olcsó ez az extrém szórakozás. Akinek a mersze
mellett esetleg még a több száz leje is hiányzott,
az kevesebbért foglalhatott helyet a hatalmas,
levegővel töltött játékballon belsejében, s indul-
hatott útnak a gumimatrac-lejtőn. A gyerekek kö-
rében a szovátai nosztalgiavonat, a csúszdák,
valamint a „gyerekevő krokodil” aratott sikert, de
nem árválkodott üresen az alpinista fal sem. A
bátrabbak több tíz méterre vitették fel magukat,
hogy majd szédítő mélységbe ugorjanak – ter-
mészetesen kötéllel rögzítve. Mivel a légballonok
felszállására igencsak kellett várni, a szépszámú
tömeg a vármezői téren felállított lacikonyháknál
foglalt helyet, hogy a kereskedők se menjenek
üres kézzel haza. 

- Ahhoz, hogy valaki hőlégballont vezethes-
sen, 20–30 órás elméleti és gyakorlati felkészítőn
kell részt vennie. Az elméleti ismeretek elsajátí-
tása elsősorban a meteorológiára vonatkozik, hi-
szen ez az alapja a léggömb-vezetésnek. Ezután
kerül sor az igencsak szigorú vizsgára – avat be a
hőlégballonozás titkaiba Kádár Levente. Ezen
szép sport űzése és fenntartása sokba kerül: egy-
órás repüléshez mintegy 50–60 liter gázra van
szükség, s akkor még nem szóltunk a biztosításról
és egyéb költségekről. 

Arcfestés, kiállítás 
és divatbemutató

Máthé Edit nyárádremetei képzőművész, lak-
berendező a téren állította fel sátrát. Gyermek-
arc-festést vállalt a tavaly is, idén bővítette
szolgáltatásait: asztalánál a gyerekek gyurmáz-
hatnak, színezhetnek. S közben bárki megtekint-
heti festményeit, amelyeken a környéken
található gyógynövényeket örökítette meg. „Egy
nagyobb munkám során pihenésképpen készí-
tettem a rajzokat, mintegy játszottam a színekkel,
formákkal”, meséli a fiatal művész, akinek első
egyéni tárlata 2005-ben volt a vármezői áfonya-
fesztiválon. De állított már ki Bukarestben, Bu-
dapesten és Kolozsváron is. 

Arcfestészetben segítője régi osztálytársnője,
Jánosi Matild Tilda. A csekefalvi születésű, de 5
éve Budapesten élő divattervező a magyar fővá-
ros egyik mozijából kimentett bőröndnyi reklám-
film-tekerccsel jött el a fesztiválra, s mutatta be

ökodivatruháit. „A gyerekeket szerettem volna a
környezettudatosságra figyelmeztetni, amikor el-
készítettem ezt az öt ruhakölteményt. A nem
mindennapi kreációk más alkalmakkor is viselhe-
tők, s kis manőkeneim kérték, őrizhessék meg vi-
seletüket”, osztja meg velünk elképzeléseit a
TildArt tulajdonosa, hozzátéve: október elején
Székelyudvarhelyen tart divatbemutatót, ezúttal
mohából és bogyóból készülnek az évszaknak
megfelelő alkotások. 

És fölemelkednek a ballonok

Délután 5 óra, amikor szinte gombamód nőnek ki
a földből a színesebbnél színesebb, különböző rek-
lámfeliratot magukon hirdető léggömbök. Minden-
felé lángok csapnak fel, s egyre inkább duzzadnak
a ponyvák. A kosarakban helyet foglalók boldog vá-
rakozással figyelik a ballonkezelők ügyködését, s
hangos üdvrivalgásba csapnak, amikor légijármű-
vük fölemelkedik. A kíváncsiskodók felejtik eddigi
bosszúságukat, hiszen az eléjük táruló látvány meg-
érte a többórás várakozást: a lassan-lassan elsöté-
tedő, de felhőmentes, tiszta vármezői eget
hőlégballonok veszik uralmuk alá, a közöttük cikázó
siklórepülők csak fokozzák az est hangulatát. Oly-
annyira lenyűgöző a látvány, hogy a szájtáti apró-

ságok még sírni is elfelejtenek eleresztett, s a hő-
légballonok útjába eredő lufiik miatt. 

Ha az út jobb lenne… 

Sötétség lepi el a tájat, a több tíz vagy száz ki-
lométerről érkezett vendégek autóik felé igyekez-
nek. A kocsisor egészen Vármező kijáratáig
kígyózik. Lépésben lehet csak menni. De ha nem
is lenne a torlódás, akkor sem ajánlatos a gyor-
sabb tempó, az aszfaltban hatalmas kráterek ék-
telenkednek. „Reményeink szerint hamarosan
megoldódik a vármezői út helyzete”, biztat a re-
metei önkormányzat illetékese. A vármezői út az
évek során szinte járhatatlan állapotba került, a
közeli erdőkben zajló fakitermelés miatt naponta
több alkalommal 40–50 tonnás teherjárművek
haladnak át rajta, az út gyenge alapja pedig nem
bírja ezt a terhelést. Kormánypénzből a főúti le-
térőtől a vármezői katolikus templomig egy közel
öt kilométeres útszakaszt korszerűsítenek, ahol
problémásabb a helyzet, oda aszfaltszőnyeget
öntenek, a fennmaradó részen pedig kátyúznak,
mivel csak ennyire futja a pénzből. Ezek szerint
jövőben jobb úton közelíthetik meg az érdeklő-
dők a hetedik hőlégballon-fesztivál helyszínét. 

Nagy Annamária

Balloninvázió Vármező egén
Fotók: Nagy Annam

ária
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Autó-Motó

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

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

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

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

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

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

w Eladó 1985-ös évjáratú
BMW 318, kitűnő motorral. Ára
150 euró. Telefon: 0757-
812.274, naponta 8–21 óra kö-
zött.

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

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

Elektronika

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

w 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.

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

w Eladó német automata mo-
sógép jó állapotban. Ára 250
lej. Tel 0746-311.793.

w Eladó vadonatúj Iphone 4,

16 GB-os, dualsim-es, Wi-Fi,
touchscreen, minden tartozék-
kal. Ára 390 lej. Telefonszám:
0745-069.050. 

w 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.

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

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

Lakás

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

w 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.

w Eladok vagy cserélek ma-
gánlakást, közös kerttel, az
Avram Iancu utcában. A lakás-
ban 2 szoba van, konyha, 2 für-
dőszoba. Minden ajánlat
érdekel. Telefonszám: 0760-
483.669, 0758-481.517. 

w Sürgősen eladó emeletes
ház a központban, 5 szobával,
modern stílusban berendezve.
Ára 95.000 euró, alkudható. Te-
lefonszám: 0744-396.658. 

w Eladó tiszta, csendes ma-
gánlakás közös kerttel, a Kos-
suth utca 92/2. szám alatt. A
házban van 2 üres szoba,
konyha, új bútorokkal felsze-
relve, fürdőszoba, nagy elő-

szoba. A ház 2009-ben volt fel-
újítva: termopán ablakok, hő-
szigetelés, új tető. Ára 47.500
euró, alkudható. Telefonszám:
0721-864.604, 9–21 óra kö-
zött.

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

w 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. 

w Eladó egy II. emeleten lévő
3 szobás lakás, a Republicii ut-
cában, újan rendbe téve, töké-
letes cégszékhelynek. Ár
megegyezés alapján. Telefon-
szám: 0726-723.972, 0722-
317.790. 

w Eladó 3 szobás lakás a No-
vember 7 negyedben, Luceafă-
rului utcában. A lakás I.
osztályú, 65 négyzetméter te-
rületű. Hőközponttal, termo-
pán ablakokkal van felszerelve.
Helyileg közel van a napi piac -
hoz, a buszmegállóhoz és a Ví-
kendtelephez. Ára 56.000 euró.
Telefonszám. 0745-354.112. 

w Eladó I. osztályú, 3 szobás
blokklakás, I. emeleten a Tudor
negyedben, az MBO benzin-
kúthoz közel. Átalakított, felújí-
tott, 2 fürdőszobával és
megnagyított konyhával el-
látva. Nagy előszobával, pincé-
vel, hőközponttal, termopán
ablakokkal, beüvegezett te-
rasszal rendelkezik. Azonnal el
lehet foglalni. Ára 57.000 euró.
Telefonszám: 0741-230.315,
14–22 óra között.

w Eladó háromszobás tégla,
földszinti tömbház lakás a Kö-
vesdombon. A terasz alatt saját

pince, a lakás víz- és gázórával
van ellátva, 1 szobában termo-
pán ablak. Tulajdonosok va-
gyunk. Alkudható ár. Telefon
0745-381.891 vagy 0756-
104.872.

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

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

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

w Eladó 1 szobás lakás a No-
vember 7 negyedben. Ára
20.000 euró, alkudható. Tele-
fon: 0746-335.058, naponta
9–20 óra között.

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

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

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

w Eladó I. osztályú, saját hő-
központtal rendelkező garzon-
lakás a Kövesdombon. Ára
25.000 euró. Telefon: 0744-
454.268.

w Eladó 2 szobás lakás a Köz-
pontban. Ára 40.000 euró, al-
kudható. Telefon:
0758-396.447, naponta 8–22
óra között.

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

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

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

700.608.

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

w Eladó I. osztályú 3 szobás
lakás a Budai Nagy Antal ne-
gyedben. Ára 53.000 euró. Te-
lefon: 0744-354.745.

w Eladó I. osztályú 3 szobás
lakás a Tudor negyedben. Ára
46.500 euró, alkudható. Tele-
fon: 0744-171.089, naponta
9–20 óra között.

w Eladó központi, 3 szobás, I.
osztályú, fölszinti blokklakás.
Irányár 40.000 euró. Telefon-
szám: 0730-619.394.

Egyebek

w Eladó inox tágulási edény
pálinkafőzőnek, új Albalux mo-
sógép, száraz kenyér állatok-
nak, görkorcsolya, porcelán
csaptelepek, kéménycsőre sze-
relhető szobamelegítő. Ára al-
kudható. Telefonszám:
0770-654.566.

w Angoltanár nyelvoktatást
vállalok kezdőknek és haladók-
nak. Ár megbeszélés szerint.
Telefonszám: 0770-654.566.

w Sportedzéseket szervezek
olyanok számára, akik szeret-
nének szebb és harmonikus
testet formálni, zsírégetést el-
érni sportolás segítségével, fej-
leszteni állóképességüket és
kondíciójukat. Mindezeket
rendszeres, folyamatosan vég-
zett sportedzéssel!

Érdeklődni a 0741-597.538-as
telefonszámon, vagy 
kicsi_10@yahoo.com e-mail cí-
men. 

w Eladó Babycare ikerbabako-
csi, jó állapotban. Ára 200 lej,
alkudható. Telefonszám: 
0740-204.956.

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

w Eladó ráfos szekér, jó álla-
potban. Telefonszám: 0722-
890.952.

w Eladó jó állapotban levő 7
soros sötétbarna csempe-
kályha. 195 cmx65x45. 420 lej,
alkudható. Telefonszám: 0744-
501.845.

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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Fő-főszerkesztő: Molnár Tibor

HOLLYWOODI
KLISÉK
A férfi főszereplő rendszerint: rendőr, bű-
nöző, ügyvéd, orvos, újságíró, üzletember, szu-
perhős;
A férfi főszereplő csak elvétve: vízszerelő,
talpmasszőr, betanított munkás, postás, mészá-
ros, bohóc, szénégető, pék;

A női főszereplő általában: pszichológus, üz-
letasszony, orvos, tévés, pincérnő, énekesnő, szí-
nésznő, konzumnő;
A női főszereplő csak ritkán: műkörmös, var-
rónő, súgó, vízóra-leolvasó, jeltolmács, szoptatós
dajka, libatömő;

Gyakori állatok: kutya, macska, medve, kroko-
dil, kígyó, cápa;
Kevésbé gyakori állatok: kacsacsőrű emlős,
rozmár, flamingó, varacskos disznó, tapír, szil-
vaorrú keszeg;

Gyakori sportok: baseball, amerikai foci, golf,
kosárlabda, boksz, hoki, ámokfutás;
Kevésbé gyakori sportok: felemás korlát, sí-
futás, szinkronúszás, csörgőlabda, sakk;

Amit általában esznek: pizza, hamburger,
hot-dog, spagetti, almás pite, fagyi;
Amit ritkábban esznek: rakott krumpli, pa-
calleves, disznófősajt, lecsó, grízes laska, zúza-
pörkölt, csöröge;

Amit általában isznak: sör, vörösbor, viszki,
martini, narancslé;
Amit ritkábban isznak: bivalytej, káposztalé,
székelyköményes, mentatea, kútvíz;

Amiről általában beszélgetnek: párkapcso-
lati problémák, munkahelyi dolgok, egészség-
ügyi gondok, családi ügyek, sport, szex;
Amiről ritkábban beszélgetnek: nutriate-
nyésztés, empíriokriticizmus, moszatok, ori-
gami, ponthegesztés, kémiai kötések,
savanyúság-eltevés;

A bejárónő rendszerint alacsony, korpulens,
középkorú spanyol nő;
A bejárónő sose magas, fiatal, szikár maszáj
férfi;

Általában használt fegyverek: pisztoly, va-
dászpuska, gépfegyver, aknavető, kés;
Ritkábban használt fegyverek: parittya, bu-
meráng, vízipisztoly, biciklilánc, szalonnás
bicska;

Továbbá: pszichológia szakon kizárólag manö-
kenek végeznek, pszichiátrián csak középkorú,
őszes férfiak, a rendőrfőnök mindig tagbasza-
kadt, ötvenes néger, a taxisofőr külföldi (kivéve,
ha főszereplő), a hot-dog árus borostás és da-
gadt, a bébiszitter csaj agyontetovált, rágózó
tini, a kocsi csak bajban nem indul, a nők sose
menstruálnak, és mindig, de mindig van otthon
sör!

Becsali csárda. A vármezői halász-vadász
csárdában a hét minden napján vadhúsból ké-
szült finomságokkal várják a betérőket: vad-
disznó-pörkölt, fasírt és flekken, kemencében
készített, vadgalamb-fiókákkal töltött káposzta,
őzgerinc, vadnyúl-specialitások, fácánleves, fo-
golyhús-különlegességek satöbbi. Ezeken kívül
olyan spéci fogásokat is megkóstolhatunk, mint
például a vadkacsa-pecsenye, a vadbivaly-ham-
burger vagy a vadszamár-steak vadborsó-főze-
lékkel, amelyeket pompás
vadcseresznye-pálinkával, vadszőlőlével, vad-
gesztenyeborral és vadmeggylikőrrel kísérhe-
tünk, illetve öblíthetünk le. A fogadó mellett
vadaspark is található, állatsimogatóval, első-
sorban a kisgyerekes családok örömére, ahol az
állatokkal való ismerkedés és barátkozás mellett
arra is lehetőség nyílik, hogy a vendégek kivá-
lasszák, melyik szarvast, őzikét vagy vadmalacot
készítsék el nekik.

Hol van Lenin elvtárs? Egy anekdota sze-
rint egyszer felkértek egy neves szovjet festőt,
hogy fessen egy képet „Lenin elvtárs Lengyelor-
szágban” címmel. Elkészül a mű, elviszi zsűriz-
tetni, és ott értetlenül kérdezik: 

- Na de elvtárs, ki ez a két pucér, meredező
szerszámú férfi a képen?

- Hát, ők Sztálin és Trockij elvtársak. 
- És ki ez az egyértelmű pózban heverésző,

anyaszült meztelen nő? 
- Hát, ő Krupszkája elvtársnő, Lenin elvtárs

felesége.
- És hol van Lenin elvtárs? 
- Lenin elvtárs? Hát ő Lengyelországban.

Orgiákat szervezett Martin Luther
King! Nem volt olyan jó ember Martin Luther
King, mint sokan hitték – állítja egy most nyil-
vánosságra hozott hangfelvételen az egykori
amerikai elnök özvegye, Jackie Kennedy. Az af-
roamerikai polgárjogi mozgalom Nobel-béke-
díjas vezetője állítólag csúfot űzött John F.
Kennedyből még annak temetése napján is, leg-
híresebb beszédének estéjén pedig orgiát szer-
vezett. Az egykori First Lady annyira gyűlölte,
hogy még a fotójára sem volt hajlandó ránézni.
A washingtoni menetelés napján tartott híres
beszédekor, amikor arról mesélt, hogy „van egy
álmom...", valójában az esti orgiáról ábrándozott
– állította a baptista tiszteletesről Jackie az
eddig féltve őrzött FBI-felvételen. „Mielőtt el-
kezdte volna a beszédét, rengeteg férfi és nő is-
merősét hívta fel, hogy részt vegyenek az esti
partin. A férjem fivére, Robert pedig arról szá-
molt be, hogy John temetésén is mulatott. Azt
állította, hogy Cushing bíboros tök részegen
mondta a beszédét, és abból is mókát csinált,
hogy a gyászhuszárok majdnem elejtették a ko-
porsót.” Ejnye-bejnye, Marci bá!

Sophat szophat: hátrahagyták szülei 18

hónapos gyereküket, Tha Sophatot; a kisfiút
most egy tehén táplálja. Tha Sophat családját
hatalmas tragédia érte júliusban, miután egy
viharban megsemmisült a házuk, és minden ér-
tékük odaveszett. A kisfiú szüleinek így új, jöve-
delmezőbb állást kellett találniuk, hogy
újraépítsék romba dőlt életüket; elhagyták
Kambodzsát, és Thaiföldön próbáltak szeren-
csét. Azonban nemcsak múltjukat, hanem 18
hónapos gyereküket is hátrahagyták, akire a
nagypapa vigyáz. Miután azonban a kisfiút nem
táplálta az édesanyja, lebetegedett. Tekintettel
arra, hogy az öreg nem tudta rendesen ellátni a
gyerkőcöt, az meglehetősen élelmesen szerzett
magának póttejet: kinézte magának az egyik
közelben legelésző tehenet, és azon nyomban
rácuppant a tőgyére, ezzel az élelmezési gondjai
egy ideig megoldottnak tekinthetők. Még tiszta
szerencse, hogy tehenek helyett nem bikák bók-
lásztak a közelben…

Macska, jaj! Zölden fluoreszkáló macska-
fajtát hoztak létre AIDS-kutatási célra amerikai
szakik: az állatnak olyan sejtjei is vannak, ame-
lyek segítségével ellenállhat a macskafélék HIV-
vírusának. A kutatásban olyan majomgéneket
is beillesztettek a kísérleti macskák petesejtje-
ibe, amelyek megakadályozzák a vírus belé-
pését a sejtekbe. A megváltoztatott gének
nyomon követhetősége érdekében ültették be
a zöld fluoreszcens géneket is, amelyek világí-
tóvá teszik a módosított sejteket. A labor ajta-
jára pedig valószínűleg ki van írva: az utolsó
távozó kapcsolja le a macskát!

Horgász a pácban, azaz… hal a pucá-
ban. Tizenöt centis angolna „úszott” fel egy
kínai férfi húgycsövén, miután kellemetlen for-
dulatot vett a férfi halpedikűr-kezelése. A si-
kamlós állat befele még befért, de kijönni már
nem tudott; három órás műtéttel távolították
el. „A férfi húgycsövének az átmérője egy kicsit
kisebb volt, mint az angolnáé, de mivel az an-
golnák elég csúszósak, ezért az állat bőre ter-
mészetes síkosítóként viselkedett, és viszonylag
könnyen fel tudott csúszni a péniszbe” – ismer-
tette a bizarr balesetet a sajtóval Jin Wang se-
bész az operáció után. A pacák egy szépészeti
kezelésen, úgynevezett halpedikűrön vett részt,
amikor megtörtént a kellemetlen baleset. A hal-
pedikűr lényege, hogy bizonyos halfajok elősze-
retettel fogyasztják a bőr elhalt hámrétegeit
(fene a gusztusukat), így a bőr fiatalabb, szebb
marad. Az eljárás Európában és az Egyesült Ál-
lamokban több helyen tilos, mert azt mondják,
nem túl higiénikus, hogy ugyanazok a halak
rágják az egymás után érkező vendégeket
(tényleg nem). Ahol viszont végeznek ilyen be-
avatkozásokat, alapvetően doktorhalakat hasz-
nálnak (nem végeztek orvosit, ez a nevük),
Kelet-Ázsiában azonban népszerűek a különféle
angolnatípusok is.

„Bemásztam a kádba, és az angolnák elkezd-
ték csipkedni a bőrömet. Aztán hirtelen erős fáj-
dalmat éreztem, és észrevettem, hogy egy kis
angolna bement a péniszem végébe. Próbáltam
megfogni és kihúzni, de túl csúszós volt, és el-
tűnt a péniszemben” – mesélte az 56 éves Nan.
A férfi ez után gyorsan kórházba ment, hogy ki-
szedjék a húgycsövéből az angolnát. A beavat-
kozás végül sikeres volt, bár csak ötven
százalékban: az angolna nem élte túl. Pedig
mekkora sztori lett volna, ahogy mesélni a ha-
vereknek: vazzeg, nem fogjátok elhinni, hol jár-
tam…

Óriásmelleket csináltatott magának a
nagymama. 65 éves korában döntött mellna-
gyobbító műtét mellett egy brit nő; a nagyinak
13 unokája van. Joan Lloyd az elmúlt tizenöt
évét súlyos beteg férje ápolásának szentelte.
Mikor aztán az ura tavaly meghótt, úgy döntött,
ideje, hogy egy kicsit magával is foglalkozzék.
A nő korábban négy gyereket szült, és régóta
szenvedett a terhességek következtében meg-
ereszkedett melleitől, ezért elhatározta, hogy
megajándékozza magát egy pár feszes kebellel,
és kés alá fekszik. „Sokkal nagyobb az önbizal-
mam az új melleimmel. Mintha újra fiatal len-
nék” – lelkendezett Joan a műtét után. „Az élet
rövid, ki kell használni. 6000 eurót költöttem a
műtétre, de mondhatom, megérte. Minden ko-
rombelinek azt javaslom, élje az életét, és ne a
halált várja” – üzent a bögyös mami, aki most
a legkülönbözőbb korú férfiakkal randevúzik –
24 és 50 év között. Nemsokára feneket is varrat
magára, és akkor majd lemegy egészen húszig.  

Véres munkalehetőség Dániában! „Ke-
gyetlen” munkára keresnek embereket Három-
székről Dániába, ahol nyércnyúzásért fizetnek,
teljesítményarányosan. Összesen negyven állást
hirdettek meg, és akár napi száz eurót is lehet
keresni, ha az embernek van hozzá „ereje és
gyomra”: nyérceket kell nyúzni napi tíz-tizenkét
órán át, ami „nagyon nehéz munka”, és talán
emiatt keresnek romániai munkavállalókat az
elvégzésére. Az útiköltséget az állást vállaló kell
állja, és, amennyiben alkalmazzák, kis házikó-
ban szállásolják el, amiért szintén fizetni kell,
havi 260–330 eurót. A nyércek elpusztítása hu-
mánusan, árammal történik: az állatokat a vég-
belükön keresztül végzik ki áramütéssel (elég
vicces látvány lehet), így nem sérül meg és nem
is lesz véres a bundájuk. Ezt követően nyúzzák
meg őket, úgy, hogy először levágják a füleket,
a farkat és a mellső lábakat. A hátulsó lábaktól
a köldökig, illetve az állig egyenes vonalban fel-
vágják a bőrt, a prémet puszta kézzel fejtik le.
(Hogy ebben mi a véres meg nehéz?) Jelent-
kezni még néhány napig lehet a munkaügynél
az Eures irodában, de egyelőre nincs nagy ke-
reslet az állások iránt. Tehát: nyércre, magyar!



A Fővárosi Közgyűlés döntött. Meg-
vonták a magyarokat genetikusan
alattvalónak és moslékzabálónak ne-
vező Kertész Ákostól a díszpolgári
címet, Gergényi Pétertől pedig a ki-
tüntetéseit. Előbbivel sok jóérzésű
magyar ember, aki a fajelméletnek
semmilyen formában nem híve, 
egyetért. A lényeg szempontjából
ugyanis teljesen mindegy, hogy valaki
a kínaiakat, a romákat, az angolokat,
a kurdokat vagy éppen a magyarokat
tartja genetikailag determináltan
„alattvalóknak”: ezek az eszmék a XX.
század derekán hatalmasat buktak, és
sok millió áldozat vérével lett megpe-
csételve, hogy faji alapon nem állí-
tunk föl semmiféle rangsort ember és
ember között.

Csak sajnálni tudjuk, hogy ezt a véle-
ményt, amelyet Tarlós István példaszerű kö-
vetkezetességgel képviselt, a közgyűlésben
sem az MSZP, sem az LMP nem osztotta.
Nem gondoltam volna, hogy Alfred Rosen-
bergnek, Hitler fő ideológusának tanításai
a „magasabb rendű” (északi) fajról és az ala-
csonyabb rendűekről (zsidók, szlávok) az
MSZP-s és LMP-s berkekben termékeny ta-
lajra hullottak. Szegény Horváth Csaba, akit
nem az esze tett ismertté (ő volt az, aki a
válság kellős közepén a főpolgármesteri cí-
mért kampányolva ingyenes BKV-közleke-
dést ígért), már rákezdte: Tarlóst, aki szerint
nem maradhat Budapest díszpolgára egy
magyargyalázó és emellett fajelmélettel

kacérkodó író, már megvádolta, hogy „an-
tiszemita kampányhoz asszisztál”. Horváth
Csabának nehézséget okozhat a szövegér-
tés, mert szerinte Kertész „elkeseredésében
fogalmazta meg véleményét a szélsőjobb-
ról”. Hiába a szerecsenmosdatás: Kertész
Ákos egyértelműen a magyarokról tett ocs-
mány kijelentéseket. Horváth Csabának
csak akkor lenne tehát igaza, ha a „szélső-
jobb” a „magyarok” szinonimája lenne.

Aki döntési helyzetben van, annak bi-
zony egész személyiségét oda kell tennie
álláspontjához, de az is igaz, hogy hatalmas

nyomás nehezedett a főpolgármesterre:
lelkiismeretes magyarok – köztük szép
számmal zsidó származásúak is – nyilvá-
nosan és társasági beszélgetésekben egya-
ránt elítélték Kertész Ákost
meggondolatlan szavaiért. Csak hát a kije-
lentés nem részegen egy kocsmaasztalnál
hangzott el, hanem megjelent egy magyar
nyelvű orgánumban Amerikában. S egy
írástudónak felelnie kell szavaiért. Szánal-
mas erőfeszítéseket tesz az, aki Kertész
Ákos viszolyogtató sorait József Attila és
Ady önostorozó verseivel takargatja. Utób-
biak zseniális költők voltak, Kertész pedig
egy közepesnél is gyengébb író. Hogy a
Kádár-rendszernek lett volna kemény bírá-
lója? Ugyan már! Aki a Kádár-rendszert ke-
ményen bírálta, annak meg sem
jelenhetett a könyve. Kertész Ákos (hadd
jegyezzem meg: ellentétben Kertész Imré-
vel) kiemelt példányszámban jelent meg,
tenyerén hordozta őt a szocialista kurzus.

Kertész Ákos egyet tehetett volna, hogy
a Fővárosi Közgyűlés napirendjéről lekerül-
jön: önként lemond a díszpolgárságról.
Nemes gesztus lett volna botlása megbo-
csátásáért. A jobboldal biztosan respektálta
volna önkritikáját. Meg hát miért is akar va-
laki egy moslékzabáló nép fővárosának
díszpolgára lenni? Nem félt attól, hogy a
végén még ő, a díszpolgárságra kiválasztott
is kunkori farokkal röfögni fog? Lemondás
helyett Kertész Ákos azt találta mondani
saját frenetikus genetikus kijelentéséről:
„helyesen ilyen mondat nincs”.

Ami megint nem igaz, mert ilyen mon-
dat van, ő írta le, ő mérgezi vele a levegőt.
Nyilvánvaló, hogy az Amerikai Népszava fő-
szerkesztőjével, Bartus Lászlóval együtt ezt
a „nem helyes” mondatot provokációnak
szánták. Ugorjon rá a jobboldal. Arra egyi-
kük sem számított, hogy nemtelen akció-
jukból fajelméletpártiként fognak kikerülni.

Körmendy Zsuzsanna
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Reklám

Végjáték
Már idejét sem tudom, mióta mondogatják, hogy
Gyurcsány Ferenc nem normális. A legtökéletesebbet
ebben a témakörben Csermely kolléga alkotta, még
évekkel ezelőtt. Az ő diagnózisa így szólt: „Gyurcsány
Ferenc egy hülye.” Igen. De most nevezett Gyurcsány
Ferenc minden bizonnyal még legelvetemültebb el-
lenségeit is meglepte. Az, hogy felszólítja képviselő-
társait, mondjanak le mandátumukról, aztán majd ő
megmondja, ki lesz képviselő – nos, ez valljuk be,
mégsem szokványos „ügyintézés”.

Gyurcsány elvesztette a fejét. 
Az önuralmát. 
Az ítélőképességét.
Gyurcsány úgy döntött, felégeti a hidakat.
Gyurcsány fél a bírósági eljárástól. Azért mondogatja nap-

jában ezerszer, hogy ő nem fél, és hogy őt aztán tényleg nem
lehet megsebezni.

Gyurcsány fél a jövőtől. De a legjobban attól fél, hogy el-
felejtik.

Ennek a nyomorult, szerencsétlen embernek nem maradt
semmi egyebe, mint a politika és a hatalom. És legfőképpen
a hatalmi játszmák. A sötét hátsó szobákban eldőlő, mocskos
kis alkuk. Ez az ő világa. És senkit se tévesszen meg, hogy
Gyurcsány Ferenc milliárdos – ez ügyben azért nincs még
börtönben, mert bizonyos ügyei elévültek. Gyurcsány nem
tud mit kezdeni a vagyonával. Az őt (már) nem érdekli. Még
senki sem tudta, hogy kicsoda ő, amikor a Mozgó Világban
írt egy tanulmányt, amelyben kifejtette: nemsokára annak
lesz igazi hatalma és befolyása, akinek hatalmas a vagyona.

Igen, neki erre kellett minden. Csalás, kiskapu, összeköt-
tetés, ügyeskedés, törvénytelenség, az Apró-klán befolyása,
minden-minden, a vagyonhoz vezető mocskos út csak a ha-
talomért kellett.

Gyurcsány a börtöntől sem retteg annyira, mint az isme-
retlenség homályától. Az elfelejtettségtől. 

Gyurcsány a machiavellizmus alfája és ómegája. A l’art
pour l’art hatalom prófétája és Pinocchiója egyszerre. Ötszáz
év börtönt is vállalna, ha biztos lehetne benne, hogy egyszer
újra övé lesz a hatalom. Hogy övé lesz minden.

Gyurcsánynak már régen nem Orbán az ellenfele, az el-
lensége. Gyurcsánynak a Valóság nevű nagybátyánkkal van
baja, őt veszítette el.

És most elszánta magát a legutolsó lépésre.
Nyilván azt gondolja, módfelett agyafúrt trükköt eszelt

ki, és sikerül sarokba szorítania saját párttársait, saját frakci-
óját, saját pártját.

Pedig aki nem debil, az alighanem pontosan tudja, ez a
lépés tényleg csak a pártból való távozás és egy új párt grün-
dolásának a forgatókönyve.

Gyurcsány páni rémületében most elérkezettnek látja az
időt, hogy belefogjon a régi, dédelgetett álom megvalósítá-
sába. Bármi áron. Most éppen saját képviselőtársain készül
keresztülgázolni. De ebben sincs semmi újdonság. Ugyanígy
gázolt keresztül mentorán és pártfogóján, amikor elérkezett-
nek látta az időt. A különbség csak annyi, hogy akkor tényleg
az ő ideje érkezett el. De mint mondtam, közben elvesztette
kapcsolatát a valósággal. Nem érti meg, hogy ebben az or-
szágban nála jobban talán senkit sem utálnak.

Ez most a végjáték.
S lám, van, akihez képest még az MSZP is szimpatikus tud

lenni.
Ennyi, amit a Magyar Szocialista Párt megköszönhet

ennek a nyomorultnak. 
Bayer Zsolt 

Díszpolgártalanítás

Megvonták a magyarokat genetikusan alattvalónak 
és moslékzabálónak nevező Kertész Ákostól a díszpolgári címet



Az oldalt szerkeszti: Czimbalmos Ferenc-Attila
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Nyugtalanság 
a kupasiker után
A Románia-kupa nyolcaddöntőjébe való bejutás
érdekében, az elmúlt héten a FCM legénysége hazai
pályán minimális, 1–0 arányú, sovány győzelmet
szerzett a B-osztályos, konstancai Viitorul ellen. Ilyés
Róbert a 2. percben, a hónapok után sérüléséből
felépült Topici bal oldali beadásából egy fejesgóllal
megszerezte a vezetést, amit sikerült megtartani a
mérkőzés végéig. Sabău vezetőedző korábban már
hangoztatta, hogy az együttest nem érdekli a kupa, ő
a bajnokságra összpontosít, így a győzelem
lélegzetvételi oxigén volt az előbbi hetek nem éppen
sikeres mérkőzései után. 

A 90 perc során több alkalommal érződött, hogy továbbra is
sebezhető a védelem, s az esetleges konstancai gólok az
ellenfél sorozatos figyelmetlenségeinek, vagy a biztos kezű,
tapasztalt kapuvédő, Albuţ remek védéseinek voltak
köszönhetők. Az, hogy csatárainknak ezúttal sem sikerült gólt
szerezniük a mérkőzés alatt – habár őrületbe kergették a
vezetőedzőt a sikertelen lövésekkel –, már nem újdonság
ebben a szezonban, de bízzunk abban, hogy minél hamarabb
megtalálják góllövő cipőjüket, melyekre annyira szükség lenne
az eddig elvesztett pontok visszaszerzése érdekében.

Az ASTRA elleni, hazai mérkőzésen koponyatörést szenvedett
Astafei-jal kapcsolatosan sem a legjobbak a hírek, mivel a
Ţigănaşuval történt ütközést követően, néhány nappal később
a játékosnál részleges féloldali arcbénulás jelentkezett, nem
hall a jobb fülével és nem tudja lecsukni a jobb szemét. 

Ezen felül a csapat háza táján nincs csend, hiszen a hétvégén
újabb kellemetlen információ került napvilágra. 
A román labdarúgó játékvezetői testület elnökét, Vasile
Avramot, valamint Sorin Ţerbea marosvásárhelyi üzletembert
– aki egyben a teremlabdarúgó bizottság elnöke, ebben a
minőségében a szövetség végrehajtó bizottságának a tagja, a
marosvásárhelyi City’us elnöke, és a nagypályás klub
vezetőségével közeli kapcsolatot ápol –, 29 napra előzetes
letartóztatásba helyezték. Az ügyészség által megfogalmazott
konkrét vádakra, amely szerint Sorin Ţerbea 19 ezer eurót
ajánlott volna fel Vasile Avramnak, a játékvezetői testület
elnökének, hogy „megfelelő játékvezetőket” küldjön a
marosvásárhelyi csapat mérkőzéseire, amikor az előző idény
végén a FCM – U Kolozsvár találkozó megfigyelője volt, illetve
hogy Ţerbea Bukarestből helikopterrel szállította
Marosvásárhelyre és vissza, Tatár Béla – aki Aurelian Băbuţan
után átvette a vezérigazgatói és az igazgatótanácsi elnöki
posztot a klubnál – közleményben kifejtette: azt a mérkőzést a
FCM 0–2-re elveszítette, Bruno Fernandest pedig kiállította
Andrei Chivulete játékvezető. Ugyanakkor az idén egyáltalán
nem volt a csapat a játékvezetők kedvezményezettje, hisz a
hétből csupán egy mérkőzést nyert, három büntetőt ítéltek
ellene, három piros és 22 sárga lapot kaptak a játékosai,
ráadásul 15 ezer lej büntetést is kapott a klub az Astra elleni
találkozó után, amiért a szurkolók kifejezték
elégedetlenségüket a játékvezetéssel szemben. A közlemény
továbbá kihangsúlyozza: „Sorin Ţerbeának nincs semmilyen
hivatalos minősége a klub keretében, nem volt és jelenleg sem
társtulajdonos, nem tagja a vezetőtanácsnak és nincs hivatalos
képviseleti joga”. 

– Ha utólag is, de Isten éltessen!
– Köszönöm, szeptember 21-én betöl-

töttem a 26. életévemet, nagyon repül az
idő! A legfontosabb, hogy már egészséges
legyek.

– Hogy vagy, egészségileg, hisz mint köz-
tudott, az ASTRA elleni hazai mérkőzés végén
megsérültél?

– Pontosabban a 89. percben
ellenfelem től térddel kaptam egy ütést a
combizmomra, ahol alvadt vér keletkezett.
Sérülten végigjátszottam a mérkőzést,
azóta meg jeges kezeléseken estem át. Sze-
rencsére nincsenek már nagy fájdalmaim,
sokat gyógyult a lábam, remélem, hogy két
héten belül újra edzésbe állhatok. 

– Kényelmetlen pillanatban ért ez a sé-
rülés, hiszen az utolsó időszakban kezdőjá-
tékos voltál, jól is ment a játék neked. Te
hogyan értékeled az idény eddigi fordulóiban
nyújtott teljesítményed?

– Szerintem is jó teljesítményem volt
eddig, gondolom, hogy a vezetőség is meg
volt elégedve velem. Azaz, mindig megpró-
bálom, hogy jól teljesítsek, játékommal a
csapatot segítsem. Miután Topic megsérült,
valóban nagyobb esélyem volt a bizonyí-
tásra, így megragadtam az alkalmat és
mindent kiadtam magamból. Egyébként
Topicnak egészséget és sok sikert kívánok
ezután is. Amúgy, a csapaton belül és kívül
is kiváló a viszonyunk, akárcsak a többi tár-
sammal.

– 2010 nyarán, a B-osztály utolsó előtti
fordulójában, a tordai Arieşul elleni mérkőzés
utolsó percében is megsérültél, miután hu-
zamosabb időt voltál kénytelen kihagyni. El-
gondolom, sőt biztos vagyok benne, hogy
nem kellemes feleleveníteni azokat a perce-
ket, de kérlek, meséld el az olvasóknak, hogy
mi is történt akkor veled?

– Valóban, kellemetlen emlékek, de rö-
viden elmondom. Az ellenfél játékosával
balsorsú kimenetelű ütközés után, a külső
térd meniszkuszom sérült meg, így jó ideig
kiestem a játékból. Remélem, hogy a mos-
tani, legutolsó sérülésemből mielőbb fel-
épülök és még erősebben, határozottabban
és sikeresen fogok visszatérni.

– Téged meg Astafeit jobban szimpati-
zálnak a FCM-szurkolók, mint az együttes
többi tagját, mivel helyi születésűek vagytok.
Te hogyan fogadod el a szurkolók bekiabá-
lásait, biztatásait, mennyire segít a játéko-
don, ha biztatnak?

– Nagyon is tudatában vagyok annak,
hogy többet kell nyújtsak, határozottabb,
odaadóbb kell legyen a játékom, mint egy
más helységben született, ide szerződtetett
társamnak. Ezért is szimpatizálnak jobban
a szurkolók, de csak akkor, ha a játékom is
jó, elfogadható. Amúgy, nagyon jó érzés

nekem, ha biztatnak, bekiabálnak a pá-
lyára, sőt akkor is el kell fogadjuk a bekia-
bálásokat, ha negatívan értékelnek, vagy
ha nem megy a játék. A főszereplők csak mi
vagyunk, a játékosok, jóban, rosszban, akár
a színpadon. Nincs jobb érzés, mint akkor,
ha vezetünk, meg van állva a játék, és a pá-
lyáról látom az elégedett szurkolótábort.

– Sajnos eddig a bajnokságban nem
ment valami jól a játék nektek, hiszen hét
mérkőzés során csak hat pontot szereztetek
és egyelőre a 16., már kieső helyen tanyáz-
tok. Te mivel magyarázod az eddigi, hét for-
dulón keresztül mutatott átlag alatti formát?

– Nem tudom megmagyarázni. Szerin-
tem, még nincsenek kellőképpen össze-
szokva a játékosok, hiszen gondoljunk csak
arra, hogy a fél együttes kicserélődött. A ta-
valy is későre forrott össze a gárda, emlé-
kezzünk vissza, hogy az őszi idény vége felé
kezdtek jönni a jobb eredmények. Én bízom
abban, hogy Sabău edző megtalálja a kellő
válaszokat az eddigi, megoldatlan kérdé-
sekre, mi, a játékosok, jobban összefogunk
és ezután jó eredményeket érünk el, ame-
lyek nagyon fontosak lesznek a végelszá-
molásnál. A mi dolgunk az, hogy jól
teljesítsünk, hiszen a vezetőség által min-
dent megkapunk, hogy jó eredményeket
érjünk el. Remélem, sőt biztos vagyok
benne, hogy ezután jobban fogunk teljesí-
teni.

– Pályafutásod kezdetére térve, te hol,
mikor kezdtél el focizni?

– Kilenc éves voltam, amikor az iskolá-
ban hallottam az Olimpia-központról,
ahová elmentem és be is iratkoztam a
néhai Újfalvi Ferenc csoportjába. Aztán
játsztam a szentannai Scorillónál a D-osz-
tályban, majd onnan a C-osztályos Trans
Sil-hez kerültem Kalló Géza edzősködése

idején, onnan jutottam a FCM-hez. Egyéb-
ként a hobbim is a foci, szeretem nézni a
labdarúgó-mérkőzéseket, ha az időm meg-
engedi. S mielőtt megkérdenéd, elárulom,
hogy kedvenc együttesem a Manchester
United és a Real Madrid, sőt, kiskorom óta
Steaua-rajongó vagyok.

– Az előző idényben, a hosszabbításban
kaptatok ki tőlük, amikor jött az a bizonyos,
vitatott Bilasco-gól. Akkor te…

– Ne, ne kérdezd, még sérült voltam,
csak én tudom, hogyan éltem át a tribün-
ből!

– Utolsó kérdésként, mit szeretnél elérni
labdarúgó-karrieredet során? 

– Az egyik tervem, óhajom, már betel-
jesedett, az volt, hogy A-osztályos labda-
rúgó legyek. Ennek nagyon örvendek. Jelen
pillanatban csak azt szeretném, hogy végre
egészséges legyek, jól menjen a játék, bi-
zonyítsak, mindenki meg legyen elégedve
a teljesítményemmel. Aztán, majd idővel
én is, mint annyi más labdarúgó, gondol-
hatok arra, hogy fennebb kerüljek. De
addig bizonyítanom kell.

„Egyik álmom beteljesedett,
a másik, miután bizonyítok”

– mondta Szilágyi Lóránd, a marosvásárhelyi FCM labdarúgócsapatának 26 éves balhátvédje, aki
az elmúlt héten ünnepelte születésnapját. „Sziszivel” a Sziget utcai stadionban, a konstancai Viitorul
elleni kupameccs előtti napon, az üres lelátókon foglaltunk helyet.

Nagyon is tudatában vagyok
annak, hogy többet kell
nyújtsak, határozottabb,
odaadóbb kell legyen a játé-
kom, mint egy más helység-
ben született, ide
szerződtetett társamnak.
Ezért is szimpatizálnak job-
ban a szurkolók, de csak
akkor, ha a játékom is jó, 
elfogadható. 
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– Hány ügyvéd kell egy villanykörte kicseréléséhez?
– ???
– Egy sem. Az ügyvédek jobban szeretik az ügyfeleiket

sötétségben tartani.

Egy férfi válóperes kérelmet nyújt be a bíróságon. A bíró
megkérdezi tőle:

– Mi az oka, hogy el akar válni, uram?
– Az, hogy a feleségemmel mesés életet élünk.
– Ezt nem értem.
– Egyszer az a mese megy, hogy „Fáj a fejem”, egyszer meg

az, hogy „Most nehéz napjaim vannak”.

Két férfi beszélget:
– Nekem elegem volt már, hogy örökké takarítottam,

mostam, rongyos ruhákban jártam, otthon sosem volt mit enni,
ezért megnősültem.

– Érdekes – teszi hozzá a másik –, én pont ugyanezek miatt
váltam el.

Az öreg székely temeti a feleségét.
A sógora vigasztalja:
– Ne búsulj bátyám, a túlvilágon majd találkoztok!
– Hát ez az, ami aggaszt, komám!

Egy vadnyugati kocsma lengőajtaján egy bolha ugrott be.
Gyorsan felhajtott egymás után három pohár whisky-t, majd
kiugrott az utcára. Felpattant, leporolta a ruháját, körülnézett és
így kiáltott:

– Na, ki volt az a gazfickó, aki ellopta a kutyámat?

Viccek

Egy női sors szívet melengető és
szívbemarkoló története. Szovjet is, orosz is.
Szovjet, mert Szonyecska élete a vad
sztálinizmus, a világháború, majd a létező
szocializmus kulisszái között zajlik, orosz is,
mert a félszeg, előnytelen külsejű könyvtáros
lány egyetlen feltűnő tulajdonsága, hogy
kislány korától fogva elszántan,
szenvedélyesen, mámorosan olvassa a nagy

orosz irodalmat. Igazi élete az irodalom
valóságában zajlik, Anna Karenyina szerelmi
bánatát legalább olyan mélyen képes átélni,
mint a való életben a saját nővére fájdalmát.
Regénybe illő módon találja meg élete párját
is, akiért hajlandó visszajönni az irodalom
színes mezejéről a szürke, nyomorúságos
valóságba, s regénybe illő az is, ahogyan
csalatkoznia kell...

Könyvajánló

Szonyecska
Ulickaja, Ljudmila:

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


