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Sport

Egy időben, két 
teremlabdarúgó-
válogatottban Klein és Csoma

Érdekes, kettős barátságos teremlabdarúgó
mérkőzésre került sor minap a berettyóújfalui
Sportcsarnokban, ahol a jövő év februárjában,
Belgium ellen Európa bajnoki selejtezőre ké-
szülő magyar teremlabdarúgó-válogatott Szé-
kelyföld hasonló együttesét látta vendégül. 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

>>> 15. oldal

Interjú

„Sajátos egyetem 
speciális elbírálást kíván“ 
Interjú dr. Dávid Lászlóval, a Sapientia EMTE régi-új rektorával

„Az első rektori mandátumomra az egyetemi kuratórium nevezett
ki titkos szavazással. Bár nagyon nehéz, akkreditációs
problémáktól terhes időszakban vállaltam el a funkciót,
számomra már akkor megtiszteltetés volt. Ám mindig bennem
motoszkált a kérdés: vajon a kollégáim közvetlenül hogyan élik ezt
meg, és főleg a munkámat hogyan értékelik. Most viszont örülök,
hogy négy év után a munkatársaim bizalmát is élvezem. “

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

Vélemény

Megcsináltuk! 

Sokan voltak közülünk, akik nem vették figye-
lembe, hogy „minden magyar számít”. Olyanok,
akik kételkedtek politikusaink jóhiszeműségé-
ben, vagy akik egyszerűen nem akarták elhinni,
hogy a jelöltek „mindig a  magyarokért” csele-
kednek, akiknek hiába hangoztatták, hogy „bi-
zalom, biztonság, jövő!”, mert mégsem volt
bennük elegendő bizalom, mégsem érezték
magukat biztonságban...

>>> 4. oldalVélemény

S.O.S. Maros, 
S.O.S. halállomány

A mesterségesen kiszélesített mederben már
nehezen találnak súgóra a halak, az algás,
palás, iszapos fenékről hiányoznak a kagylók
meg a rákok. Az 1970-es évek óta itt üzemelő
kő- és homokkitermelők kotrógépei átalakí-
tották a természetes arculatot, nagy kárára
az élővilágnak.

>>> 5. oldal >>> 10. oldal

A 12. és 13. oldalon 

Keresztalja 
keresztény-közéleti 

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

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

„Vásárhelynek lelke van, s ez a lélek sugárzik…” (Márai Sándor)  

Választások 2012

Humor

Választások után

Lejárt a kampány. Végre! Utólagos enge-
delmükkel ezen a héten teljességgel mel-
lőzzük a politikai és a (helyi) közéleti té-
mákat. Ennyi szünet mindenkinek jár.

>>> 7. oldal

Vélemény
Homo sapiens sapiens

A duplán intelligens ember, a hatalmas, a ter-
mészet ura, a teremtés koronája. A gondol-
kodó, az okos, a magasabb rendű, az evolúció
csúcsa, a nagy felfedező. Vajon?  Miket is fe-
dezett fel az ember? Például: a háborút, a faj-
gyűlöletet, a tömegpusztító fegyvereket...

>>> 4 oldal

Băsescu az urnákhoz 
hívta a magyarokat, Ponta
a hatalomba az RMDSZ-t

>>> 3. oldal



Az égig érő paszuly
December 13-án, csütörtökön és
14-én, pénteken délelőttönként
9.30-tól és 11 órától újra látható
Az égig érő paszuly című előadás
az Ariel Iúsági és Gyermekszín-
ház marosvásárhelyi, Nyomda
utca 4. szám alatti székhelyén.

Rendhagyó fotókiállítás
Gondolatok és tükröződések
címmel nyílt formabontó fotó-
kiállítás a marosvásárhelyi Ber-
nády tér 3. szám alatti reformá-
tus esperesi hivatal
tanácstermében. Incze István
AFIAP fotóművész fotói Incze
Annamária verseit illusztrálják.
A tárlat december 30-ig naponta
9-13 óra között látogatható.

A vallásos zene napjai
Folytatódik a XXIII. Vallásos
Zene Napjai című rendezvény-
sorozat. December 13-án, csü-
törtökön 19 órától a Continen-
tal Szállóval közös szervezésben
szimfonikus koncertre kerül sor
a Kultúrpalota Nagytermében.
Vezényel: Cristian Neagu, he-

gedűn játszik Murvai Márta né-
metországi vendégművész.
Műsoron: Bach – 3. D-dúr ze-
nekari szvit, Brahms – D- dúr
hegedűverseny, Haydn – 104.
D-dúr szimfónia. A hangver-
senyre a 9-es számú bérlet ér-
vényes. 14-én, vasárnap déli 12
órakor román, 13 órától magyar
nyelvű leckehangverseny, 17
órától román, 18 órától magyar
nyelvű nevelőhangverseny lesz
a Kultúrpalota nagytermében.
Téma: Joseph Haydn, a szimfó-
nia megteremtője. A Marosvá-
sárhelyi Állami Filharmónia
szimfonikus zenekarát Cristian
Neagu vezényeli, a bemutatót
dr. Dorina Pop, illetve Fülöp
Klára tanárnők tartják.

Halálos szerelem
Csütörtökön, december 13-án

és pénteken, december 14-én,
este 7 órától minden kedves ér-
deklődőt szeretettel várnak a
dicsőszentmártoni Kökényes
Néptáncegyüttes táncszínházi
előadására a Jazz&Blues Club
kistermébe. Koreográfus: Varó
Huba. Művészeti tanácsadó:
András Lóránt. Dramaturg:
Pálffy Zsófi. Zene: Bartis Zoltán
Kicsi és zenekara. Meghívott
vendég: Putzi-Kozák Ernő. A
belépő 8 lejbe kerül.

Bányavakság
December 13-án, csütörtökön
és 14-én, pénteken 19.30-tól
Székely Csaba Bányavakság
című művének kistermi előadá-
sát láthatja a nagyérdemű a
Nemzeti Színházban, erre a két
előadásra a szabadbérletek ér-
vényesek.

Spielmann Mihály előadása
December 13-án, csütörtökön
18 órától a Borsos Tamás Egye-
sület szervezésében kerül sor
Spielmann Mihály marosvásár-
helyi történész Bánffy Dénes
tragédiája című előadására a
marosvásárhelyi unitárius egy-
házközség Bolyai tér 13. szám
alatti tanácstermében.

Szilveszteri Hahota-kabaré
A Hahota színtársulat decem-
ber 28-án, pénteken este 7
órától a Maros Művészegyüt-
tes előadótermében tartja
Kész cirkusz! című zenés szil-
veszteri kabaréjának bemu-
tató előadását. Szereplők:
Puskás Győző, Székely M. Éva,
Kelemen Barna, Boér Orsolya,
Cseke Péter, A. Kiss Andrea és
Szőlősi P. Szilárd. Dramaturg:
Barabás Olga. Zenei vezetők:
Szőcs János és Nagy-Árkosi
Árpád. A következő előadások
december 29-én és 30-án este
7 órától szintén a Maros Mű-
vészegyüttes előadótermében
és december 31-én este 6 órá-
tól a Kultúrpalota nagytermé-
ben lesznek. Jegyek elővétel-
ben a Kultúrpalota, illetve a
Maros Művészegyüttes jegy-
pénztáránál kaphatók.

2. oldal >> Naptár december 13–19.

Névnapok
December 13. Luca, Otília, Elza, Lúcia, Enid
December 14. Szilárda, Bertold, Szilárd
December 15. Valér, Mária, Dezső
December 16. Etelka, Aletta, Beáta, Özséb, Tihamér
December 17. Olimpia, Lázár, Belizár, Begónia
December 18. Auguszta, Mária, Dezső, Töhötöm
December 19. Viola, Urbán, Orbán, Pelágiusz, Dárius

Ajánló

Horoszkóp

Véleményeit, észrevételeit postai úton a
Rózsák tere 16. szám alá, illetve elektronikus
levélben a kozpont@kozpont.ro címre várjuk!
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Kos: Energikus hete lesz, és talán csodálkozik, hogy az ön körül
lévők nem veszik fel a ritmust. Lehet, hogy ezúttal nem min-
denkire számíthat az energiái levezetésében. Kezdje el a kará-
csonyi készülődést, és végezzen intenzív testmozgást, így a hét-
végére igazán elégedett lehet magával.
Bika: Egy közeli barátjával adódhat konfliktusa héten, azonban
egy félreértés miatt haragszanak egymásra. Ne higgyen a pletyk-
áknak, melyek őt érintik. A munka frontján jó híreket kap, talán
pénzjutalmat is. Szerelmi téren változásra számíthat.
Ikrek: A héten érdemes különösen figyelmesnek és nyitottnak
lennie az ön körül lévő emberekhez, mert új szakmai lehetősé-
geket hozhatnak önnek, melyek megoldhatják a munkahelyi
gondjait. Párkapcsolati téren nehézségekre számíthat, de ezeket
vegye felhívásnak.
Rák: Valószínűleg a pénzügyei kerülnek fókuszba a héten. Ha
nagyobb kiadást tervez, vagy kénytelen rá, ezek a napok alkal-
masak rá. Ugyanakkor, ha kevés a pénze, most érdemes új pénz-
kereseti források, mellékjövedelem után is néznie, mert kedvező
lehetőséghez juthat.
Oroszlán: Igazán boldog időszak elé néz, és úgy érezheti, hogy
minden körülmény a keze alá játszik álmai megvalósításában.
Különleges emberekkel köthet új ismeretségeket, akik újabb
ajtókat nyitnak ki ön előtt. Vonzerejének hála most a szerelem
is könnyen önre találhat.
Szűz: Lehet, hogy mindenhol akadályokat lát maga körül, és
úgy érzi, mások nem értik, vagy nem ismerik el a tehetségét.
Legyen türelmes, amíg elvonulnak a felhők, de tudja, hogy
mikor kell a sarkára állnia, és képviselnie a saját álláspontját.
Mérleg: Itt van az ideje a vidámságnak. Különleges felfedező-
kedvét kamatoztathatja a héten, talán mások társaságában.
Lehet, hogy új tevékenységbe fog, melynek során új ismeret-
ségeket köthet. A hétvégére csupa romantikus energia veszi
körül, talán új szerelem is beköszönt az életébe.
Skorpió: Lobbanékony hangulatú lesz a hete, talán pattanásig
feszültek az idegei, és mindent magára vesz. Ám nem árt, ha
kritikával kezeli a saját önsajnálatát, mert nem minden ön ellen
irányul. A humor jó tanácsadója lehet. Pihenjen, és töltődjön
fel, amikor csak az ideje engedi.
Nyilas: Különleges meghívást kaphat a hét elején, vagy egy
utazás ötlete merülhet fel önben. Ne habozzon, kezdjen el szer-
vezkedni, garantáltan jól fogja érezni magát. Vegye fel a kap-
csolatot rég nem látott ismerőseivel.
Bak: Ez a hét kikezdheti az igazságérzetét, amikor az emberek
önzőségével találkozik. Ahelyett azonban, hogy másokat rend-
reutasítana, próbáljon meg jó példával elöl járni. Hét vége felé
remek híreket kap egy régi ismerősétől, ami egészen felvilla-
nyozza.
Vízöntő: Fontos döntés, elhatározás vár önre a héten. Ha választ
keres egy kérdésre, amely elhozza a rég várt megoldást. Talán
új dologba fog, és nem spórolhatja meg a kísérletezést, a téve-
déseket, de élvezze is a tanulás folyamatát.
Halak: A héten érzékenyebb hangulatban lehet, ezért figyeljen
rá, hogy ne vegyen mindent magára. Talán úgy tűnik, önön
kívül mindenki romantikus érzelmekben lubickol, de ne csüg-
gedjen, mert hamarosan önt is megtalálja a szerelem. A pénz-
ügyek terén jó híreket kap.

Kár kihagyni

Az asszony – Péterfi József grafikája
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Négy parlamenti 
helyet veszített az RMDSZ

A Központi Választási Iroda (BEC)
kedden közzétett hivatalos adatai sze-
rint a vasárnapi parlamenti választá-
sokon a több mint 18 millió
választópolgár 41,76 százaléka járult
az urnákhoz. 

Az RMDSZ képviselő-jelöltjei 380
656 szavazatot (5,13%), szenátorje-
löltjei pedig 388 528 szavazatot kap-
tak (5,23). Az RMDSZ ezáltal összesen
27 mandátumot – 18-at a Képviselő-
házban, 9-et a Szenátusban – szer-
zett. Néggyel kevesebbet, mint
2008-ban.  

Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP)
képviselő-jelöltjeire 47 955-en
(0,64%), szenátorjelöltjeire 58 765-en
(0,79%) voksoltak. Az EMNP nem ju-
tott be a parlamentbe.

A legutóbbi, 2008-as parlamenti
választáson a részvételi arány 39,2
százalékos volt. Akkor az RMDSZ kép-
viselőjelöltjei 425 008 voksot (6,17%),
szenátorjelöltjei pedig 440 449 voksot
(6,39%) szereztek.

Mindenki nyert, 
csak a választók veszítettek 

Az eredményhirdetés után, amint
az ilyenkor lenni szokott, mindenki ér-
tékel, magyarázza a bizonyítványát. A
pártvezérek nyilatkozataiból úgy
tűnik, mindenki nyert, csak a válasz-
tók veszítettek. A magyar alakulatok
eredményeinek értékelése is folyik. Az
RMDSZ négy mandátumot veszített,
parlamenti súlya is csökkent, s annak
ellenére, hogy Ponta szívesen látná a
kormánykoalícióban, az alakulat alku-
pozíciói nagyon megrendültek. Az
EMNP-nek nem jött össze a „hathá-
rom”, megvan viszont az a minimális
szavazatmennyiség, ami kizárja annak
lehetőségét, hogy esetleg törölhessék
a pártok nyilvántartásából. Mindkét
párt vezetői – egyébként teljesen ért-
hető módon – igyekeznek a választási
szereplés pozitívumait kiemelni, de
egyvalami tagadhatatlan: mindkét
alakulat a várakozásokon alul teljesí-
tett. Az okok feltárása, az önmagukkal
való szembenézés a jövő megkerülhe-
tetlen feladata. Főleg annak a szo-
morú ténynek az okaira kellene
rájönni, hogy miért maradt távol az
urnáktól több mint félmillió magyar
nemzetiségű választópolgár.   

Frunda György 
nem jutott be…

A Maros megyei szavazat-vissza-
osztás után kiderült: Frunda György

nem jutott mandátumhoz a marosvá-
sárhelyi szenátusi választókerületből.
Tehát a most kezdődő ciklusban, a
négy évvel korábbihoz képest, eggyel
kevesebb RMDSZ-es politikus képvi-
selheti Maros megyét a román tör-
vényhozásban. A tizenkét
mandátumból az USL-nek öt, az
RMDSZ-nek négy, az ARD-nek kettő és
a PP-DD-nek egy jutott.

„Az RMDSZ immár huszonhárom
éve megkerülhetetlen tényezője
a román politikai életnek”

– Miként értékeli a választási ered-
ményeket megyei, és országos szinten?
– kérdeztük Kelemen Atillát, az RMDSZ
Maros megyei szervezetének elnökét 

– Nem akarok most számokról és
százalékokról beszélni. Ami biztos: van
tizennyolc képviselőnk és kilenc sze-
nátorunk. Kerekes Károly szavazatai-
nak száma már napokkal ezelőtt
reményekre jogosított. Jól gondoltam,
amikor azt állítottam, hogy a vissza-
osztás után ő is a csapatban lesz, és
hogy vele együtt meglesz a három
képviselőnk, akárcsak eddig. Nagyon
reménykedtem abban, hogy Frunda
György is bejut. A visszaosztás után ez
azonban nem így alakult. Kimondha-
tatlanul hiányzik majd nekünk, és le-
írhatatlanul csodálkozunk azon, hogy
pont ő nem került be. A jelenlegi új
hatalom hamarosan alkotmánymódo-
sításra kerít sort, így Frunda György
jogi ismereteire mindenképpen szük-
ség lenne.  

Tudjuk, hogy az USL hány százalé-
kot kapott a választásukon. Az RMDSZ
is sokat tudhat a magáénak. Méltán
lehetünk büszkék, és nemcsak mi,
hanem a magyarság is, hiszen az USL
tulajdonképpen négy párt szavazóit
egyesítette, illetve négy párt szimpa-
tizánsai szavaztak rá. Az arányokra
utalva jelenteném ki, hogy Maros me-
gyei szinten, továbbra is a legmegha-
tározóbb és a legnagyobb
támogatottságnak az RMDSZ örvend.
Ezentúl sokkal nehezebb lesz, úgy-
hogy minden politikai tapasztalatra,
és „rafináltságra” szükség lesz annak
érdekében, hogy a parlamentben
eredményesen tudjunk működni.

– Mire gondolt Frunda György, ami-
kor azt állította, hogy a következőkben
sok mindent újra kell gondolni, át kell
formálni? 

– Egyértelműen az Erdélyi Magyar
Néppártra. Mérlegelni kell, hogy
ehhez miként kell viszonyulni. Nagyon
oda kell figyelni bizonyos, a médiában
elhangzott torzításokra. Valamelyik
reggel az egyik rádióban a „két legna-
gyobb magyar pártról beszéltek”….

Úgy hiszem, hogy a politikában a je-
lenlét mellett a nagyságrendekről is
szokás beszélni. Ideillő példával élve:
az USL-ben sem egyforma számban
vannak a PSD-sek és a PNL-sek.

Az erdélyi magyarságot nem sza-
bad becsapni. Ha azt mondják, hogy
mindenki nyert, akkor nekem ezt min-
denképpen meg kell cáfolnom. Nem
nyert mindenki! A Kerekes Károly
esete a legkonkludensebb. Ő simán
bekerülhetett volna már az első fordu-
lóban, de a két jelölt nem mást,
hanem a megosztást szolgálta. És ne
veszítsük szem elől azt sem, hogy már
a román pártok is rájöttek arra, hogy
a magyar többségű vidékeken magya-
rokat kell indítani az illető párt színe-
iben. USL-s színekben is volt magyar
jelölt, nem is egy választókerületben. 

Ami a történteket és nem utolsó
sorban ezeket a viszonyokat illeti,
mindenképpen egyfajta továbbgon-
dolásra van szükség. Én nem állítom,
hogy közöttük nincs tiszteletreméltó
ember, de vannak olyanok is, akiket
nem szeretnék az RMDSZ berkeiben
látni.

„Alapjaitól fogjuk 
újraépíteni a pártot”

Portik Vilmost, az EMNP Maros
megyei elnökét a vártnál gyengébb
eredmény okai felől kérdeztük:

–  Annak ellenére, hogy kisebb volt
a részvételi arány, Marosvásárhelyen
mégis sikerült növelni a választói bá-
zisunkat – értékelte pártjának telje-
sítményét Portik Vilmos, az EMNP
Maros megyei elnöke. Megyeszerte a
magyar szavazók több mint tíz száza-
lékát szereztük meg. Ez a növekedés
leginkább Vásárhelyen érzékelhető.
Megyei szinten viszont ez elmaradt. 

Célunk az volt, hogy az RMDSZ
mellett, de nem ellene, őket támadva
mandátumot, mandátumokat szerez-
zünk. Ez nem valósult meg... Minden
bizonnyal az időjárás is közrejátszott,
de önmagában ez nem lehet kifogás
arra, hogy a magyar emberek nem

mentek el választani. Annyi biztos, ha
egymást kiegészítő, egymást erősítő
kampányt folytatunk, nagyobb lett
volna a szavazók mozgósítása is.   

– A jövőre vonatkozólag milyen el-
képzeléseik vannak?

– Az országos elnökség kedden
ülésezett. A felelősséget testületileg
vállalják, beleértve az eredményeket,
és a választási szereplést is. Ugyanezt
a gyűlést itt, Maros megyében is meg
fogjuk szervezni. Azt gondolom, hogy
alapjaitól fogjuk újraépíteni az Erdélyi
Magyar Néppártot. Leginkább az em-
berekkel való konzultációk eredménye
lesz az, ami meghatározza, hogy mi-
lyenné tesszük.   

– Miként látja az erdélyi magyar
politizálás jövőjét?

– Ezeknek a választási eredmé-
nyeknek a tükrében én azt látom,
hogy az RMDSZ például több mint 100
ezer szavazatot vesztett a négy évvel
ezelőtti eredményekhez képest. Így a
mi országszerte 57 ezer elért szavaza-
tunk sem számít túl nagy mozgósítás-
nak. Az mindenképpen elmondható,
hogy sikerült olyan embereket meg-
szólítanunk, akik már bizonyos dol-
gokból kiábrándultak. Ebben a
pillanatban számomra úgy tűnik,
hogy az RMDSZ már nem tudja meg-
szólítani az embereket, az Erdélyi Ma-
gyar Néppárt még nem nőtt oda,
hogy ezt megtehesse. Ezen kell változ-
tatnunk!

Azonban az mindenképpen kije-
lenthető, hogy ilyen helyen, mint
Maros megye, mely önmagában is egy
lekicsinyített Erdély, mindenképpen a
párbeszéd útját kell választani. Az vi-
lágos, ha közösen mozdulunk valami-
lyen irányba, akkor a magyar politikum
nagyobb támogatottságra tud számí-
tani a magyar közösség részéről. 

– Frunda György szavait idézve: „Sok
mindent újra kell gondolni, formálni…”.  Gon-
doltak-e arra, hogy ez a kijelentés az
RMDSZ részéről esetleg egy pozitív köze-
ledés?

– Nem kívánom Frunda György
megnyilvánulását kommentálni. Egye-

lőre Frunda Györgytől mi nagyon hatá-
rozott, olykor arroganciába mutató el-
utasítást tapasztaltunk. Csodálkoznék,
ha ezen a hozzáállásán ő változtatna,
de ugyanakkor a politikában is azt
mondják, hogy semmi sem lehetetlen,
és akár csodák is történhetnek. 

Az MPP szerint az 
RMDSZ és az EMNP 
egyaránt veszített

„Az erdélyi magyar szavazóbázis az
RMDSZ-EMNP rivalizálás láttán elvesz-
tette az iránytűt, és távolmaradással
büntette a politikai alakulatokat. Az MPP
már többször és régóta hangoztatja,
hogy helyi szinten szükséges a verseny-
helyzetet táplálni, ám országos szinten
csakis az összefogás a járható út. Ezt
vesztette szem elől a Néppárt, és produ-
kált újra kiábrándító eredményeket,
emellett demobilizálta a magyar válasz-
tókat. Ugyanúgy az RMDSZ is leszerepelt,
hisz a begyűjtött 400 ezernél kevesebb
szavazattal negatív rekordot döntött ” –
értékelte a parlamenti választások ered-
ményeit Biró Zsolt, az MPP elnöke.

„Továbbra sem állunk el a nemzeti
válogatott létrehozásának tervétől, sőt,
az utóbbi napokban Kelemen Hunor
RMDSZ-elnök, és Tőkés László nyilatko-
zatai is ennek szükségességét hangsú-
lyozták” – állítja Biró, aki szerint ez a
válogatott nem négy év múlva, hanem
már két év múlva, az európai parlamenti
választásokig létre kell jöjjön. 

Elmondta azt is, hogy az Magyar Pol-
gári Párt továbbra is a közösségért dol-
gozik, és támogatják az
önkormányzatokban mandátumukat
töltő tagjaikat. Ismeretes, hogy az MPP-
nek két egymás utáni választáson nem
sikerült ötvenezer szavazatot összegyűj-
tenie. Arra a kérdésre, hogy valószínűnek
tartja-e az alakulat törlését a pártnyil-
vántartásból, Biró azt válaszolta, hogy
nem tart ettől, ám, ha mégis így tör-
ténne, a polgáriak megvédik a pártjukat.

Nagy-Bodó Tibor 
Pál Piroska

Szentgyörgyi László 

Választások 2012
Băsescu az urnákhoz hívta a magyarokat,
Ponta a hatalomba az RMDSZ-t
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Sokan voltak közülünk, akik nem vették figyelembe, hogy „minden magyar számít”. Olyanok, akik kételkedtek
politikusaink jóhiszeműségében, vagy akik egyszerűen nem akarták elhinni, hogy a jelöltek „mindig a 
magyarokért” cselekednek, akiknek hiába hangoztatták, hogy „bizalom, biztonság, jövő!”, mert mégsem volt ben-
nük elegendő bizalom, mégsem érezték magukat biztonságban, mégsem hittek a jövőben. Voltak, akik naivul
reménykedtek a „hatháromban”, pedig csak a „null-null”-ra volt esélyük, akik azt mondták, hogy „minden magyar
nyer”, és végül csak a pártjuk veszített. Sokan bomlasztani akarták a „Nagy, Szent, Üdvözítő Erdélyi Egységet”, és
mindent elkövettek, hogy megakadályozzák a becsületes, dolgozni vágyó, jóravaló pártkatonákat az „erős képvise-
let” megvalósításában. Olyanok is voltak, akik el akarták rontani mind azt a sok jót, amit a fáradságot nem ismerő
politikusaink az utóbbi évtizedekben nekünk kivívtak. Továbbá olyanok is, akik a közösség ellen léptek fel és
elvárták volna, hogy számukra is jusson hely a felduzzasztott bársonyszék-rengetegben. 

Egy szó mint száz: sokan voltak,
de nem elegen. Annak ellenére,
hogy megosztották a választóközön-
séget, hogy zavart okoztak a fejek-
ben, kritizálták és kérdőre vonták a
tiszta lelkiismeretű jelölteket, nos,
ennek ellenére a kísérletük meghi-
úsult. Odaveszett a „hathárom”, meg-
bukott a nyerő tévhit. Ez egyeseknek
a vesztüket, nekünk pedig a győzel-
münket jelentette. Bejutottunk a
parlamentbe, létrejött az újabb
„erős” parlamenti képviseletünk.
Megcsináltuk! Egy érett közösség
mindig is tudta, hogy mi a dolga,
hogy kire kell szavaznia. Tehát jól
döntöttünk! Csakis magunknak kö-
szönhetjük, hogy ismét ilyen komoly
hatalmi befolyással rendelkezünk.

Magunknak köszönhetjük, hogy
újból elfoglalhatjuk a parlamenti pá-
holyokat. Hogy elkezdhetjük a kor-
mányzati tárgyalásokat a jobbnál
jobb politikai partnerekkel. Hogy
végre egy asztalhoz ülhetünk a ro-
mán közélet valamennyi szélsőséges
és magyar gyűlölő zászlóvivőjével.
Hogy ismét eszközként használhat-
nak fel minket az ország nemzetközi

megítélésének a javítására. Hogy jó
diplomatákként, minden erkölcste-
len egyezséget aláírhatunk, minden
határidő nélküli ígéretet elfogadha-
tunk és minden korábbi partnersé-
get árulókként megszeghetünk.
Hogy esélyt szerezhetünk a kor-
mányzati szerepvállalásra, amely so-
rán minden „országépítő” döntésben
aktív, felelősségteljes szerepet vál-

lalhatunk. Hogy felkínálhatjuk ezál-
tal magunkat a megaláztatásra, a
meghurcoltatásra, valamint a bör-
tönbüntetésre. Hogy jelenlétünkkel
egy újabb kormányzati ciklus idejére
szentesíthetjük a hatalom megszo-
rító intézkedéseit, a korrupció felvi-
rágzását, az ország gazdasági ha-
nyatlását és az egészségügyi
rendszer összeomlását. Hogy to-

vábbra is ott lehetünk azokban a
döntéshozó testületekben, ahol má-
sokat támogatnak a mi ellenünkben.
Ahol mindig mi húzzuk a rövidebbet,
de törvénytisztelő állampolgárok-
ként, mégis türelmesen várjuk, hogy
érkezzen el a mi időnk is. Majd egy-
szer, talán az is eljön.

Ferencz Zsombor

Megcsináltuk!

– Jó napot, Sajókám! Trei cu-
lori cunosc pe lume, amintind
de-un brav popor, roşu, galben
şi albastru este-al nostru trico-
lor…

– Meg van buggyanva? Mit
danolja itten a komenista ro-
mán himnuszt, maga húgya-
gyú?

– Most jövök az orvostól. Tri-
kolór-mérgezésem van.

– Mitől?
– Úgy kidekorálták zászlók-

kal nálunk a negyedet, jobban
mondva a kártiert december el-
sején, hogy azóta is piros-sárga-
kékben látok mindent, a szürke
hályogom dacára. S ami rosz-
szabb, hogy kinn is felejtették
őket a balkonokon, ablakokban.

– Na és? Nem várhatjuk el,
hogy ránk való tekintettel ki-
tűzzenek egy-egy piros-fehér-
zöldet is.

– Nézte aznap a hírtévéket?
Szinte mindenik műsorvezető
cörán és cörönkuca nemzeti vi-
seletben domborított. Sőt, az
egyik duci dízelpillangónak a
nyakára volt köve egy trikolór
pántlika, mint az egyben sült
malacnak a piros masni.

– Ez egy ilyen hazafias po-
por, na. Nincs ezzel semmi baj,
amíg nem csap át soviniz-
musba.

– És azzal sincs baj, hogy a
Mikulás nem tud magyarul?

– Honnan tudna? A Mikulás
finn…, habár a finnugor nyelv-
rokonság révén gagyoghatna
pár szót szittyául is.

– Nem az originál Mikulás-
ról beszélek, hanem arról a mar-
háról, aki itt várta a gyerekeket
Mikuláskor a főtéri karácsony-
fánál. Amikor az ölébe ült egy
magyar kislány, s elkezdte sza-

valni neki a versikéjét, csak any-
nyit tudott kinyögni a vankuj,
hogy poftim?

– Két Mikulást mégse ültet-
hettek oda, mert zavarba hozta
volna a kicsiket, mint hermaf-
rodita a sorozóbizottságot.

– Ez igaz, de nem tudtak be-
öltöztethetni egy olyan parasz-
tot, aki beszél románul és ma-
gyarul is, legalább egy ötéves
gyerek szintjén?

– Ja, ha másnak nem is, leg-
alább Alejandro főtanácsos őex-
cellenciájának eszébe juthatott
volna.

– Vagy az, hogy ő maga öl-
tözzék be Mikulásnak. Képzelje
el, ahogy a térdére csücsül Ke-
lemen Atilla, és ő kedvesen
megkérdi tőle, hogy jó voltál-
e, kisfiú, fene a pofádat?

– A háta mögött tartva egy
karácsonyfányi virgácsot.

– Arra volnék kíváncsi, hogy
Szász Jenő vajon mit kapott az
RMDSZ-es Mikulástól…

– Szász Jenő az RMDSZ-es-
től?!

– Bizony! Nem nézi a Duna
TV-t? Arra buzdította volt az
embereket Jenő királyfi múlt
héten, hogy szavazzanak a „ki-
sebbik rosszra” a két magyar
párt közül.

– Ezt hallottam, de azt hit-
tem, az EMNP-re értette.

– Egy túrót! Azt mondá,
hogy az EMNP-re leadott sza-
vazatok csak a román pártokat
erősítik.

– Szép! Akkor most mini-
mum (póni)lovasszobrokat
kéne állítsanak neki minden na-
gyobbacska magyar városban.

– Mire fel?
– Na hallja! Az ő útmutatása

nélkül valszeg még a hathármas

balternatív küszöb se lett volna
meg az RMDSZ-nek, nemhogy
a sima bejutás.

– Szegény EMNP-nek nem
jött össze ez a 6:3-as küszö-
bösdi. Pedig én vasárnap dél-
után még reménykedtem, hogy
meglesz.

– Mi alapján?
– Délután kettőkor megje-

lent az EMNP honlapján, hogy
aggodalomra semmi ok, a 4:2
már megvan. Tudja, az 1953-as
angol-magyar meccs is 4:2 volt
félidőben.

– Hülye! Ha más egyebet
nem is, de azt tisztelem az
EMNP-ben, hogy legalább meg-
próbálták. Az MPP el se mert
indulni.

– Ez igaz. És az is tény, hogy
57 000 szavazatot szereztek,
ami a magyar voksok tizenhá-
rom százaléka. Valamint az is

tetszik, hogy féloldalas újság-
hirdetésekben köszönték meg
a bizalmas beléjükvetést.

– Summa summarum: az
RMDSZ bejutott, még ha csak
szőrmentén is, továbbra is va-
gyon magyar képviselet, és ez
a lényeg!

– Tulajdonképpen igen. Csak
azt nem értem, miért nincs
bennem is legalább annyi de-
rűlátás, amennyi Mórickában
volt karácsony másnapján…

– Vagyis?
– Nem ismeri? Felkel Mó-

ricka ünnep reggelén, és a ka-
rácsonyfa alatt nincs egyéb, csak
egy nagy halom lócitrom. Kérdi
tőle később a szomszéd: Mó-
ricka, mit kaptál karácsonyra?

– Erre Móricka?
– Lovacskát…, de elsza-

ladt!
Molnár Tibor

Hacsek és Sajó

Homo 
sapiens 
sapiens

A duplán intelligens ember, a ha-
talmas, a természet ura, a teremtés
koronája. A gondolkodó, az okos, a
magasabb rendű, az evolúció csúcsa,
a nagy felfedező. Vajon? 

Miket is fedezett fel az ember?
Például: a háborút, a fajgyűlöletet,
a tömegpusztító fegyvereket, a le-
vegő-, víz- és környezet szennyezést,
a szmogot, a kannibalizmust, az ate-
izmust és sorolhatnánk napestig a
nagy felfedezések sorát. 

Ha elfogy a táplálék, a növény
csendben, békésen elszárad, elpor-
lad. Az állat, ha növényevő sorsába
beletörődve hagyja el az árnyékvilá-
got, ha ragadozó gyengébb állatokat
ejt, de nem fajtársait. És így jutunk
az emberig, a természet és a föld fe-
lett uralkodó észig. Ha nincs táplá-
léka, meglopja, megcsalja, megzsa-
rolja, megöli saját fajtársait. Sőt,
halmoz: élelmet, értéktárgyakat, va-
gyont, fegyvert, embertársai kárára.
De minek? Úgy is csak annyi vagyon-
nal távozik a földi létből, amennyivel
érkezett. Porból lett és porrá válik. 

Az ember kezéhez rengeteg vér
tapad. Több állatfaj teljes kipusztu-
lása is az ő műve. A hatalmas esőer-
dők kivágása úgyszintén. A népirtás
sem áll távol tőle. A történelem ezer-
szám szolgáltatott arra példát, hogy
mi történik, ha a hadvezetés egy-egy
elmebeteg ember kezébe kerül.

Végül akkor mi is az ember? Egy
egó-imádó, öntelt, szánalomra
méltó, parányi kis porszem. 

Nemes Gyula
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„A Maros vizében tükröződik Erdély múltja, lelke, sorsa. (...) Mindennek, ami itt történt, a Maros a tudója és tanúja, így folyik csendesen az élet partjai
közt a történelmen át, a múltból a jövőbe. (...) Mint a tartófára, reá fűződtek három néplélek mesegyöngyei s a faji kultúráik alkotásai. (...) Nincs még
egy folyó, amelyik olyan szelíd édesen zsongva tudna folydogálni, mint ő...” (Makkai Sándor)

Igen, ez valószínűleg így volt, ami-
kor az embert még érdekelte a Maros
sorsa, amikor még nem akarta meg-
változtatni arculatát. Már egy ember-
emlékezetnyi idő alatt is sokat változik
a Maros folyó. Nagyapáink gyermek-
korában a régi Maros-meder még ví-
zinövényekkel telve, fűz- meg égerfa-
ligetektől szegélyezve, sűrű bozóttal
borított festői szigeteket alkotva höm-
pölygött „szelíd édesen zsongva”. Vize
tele volt kagylókkal, halakkal, rákokkal
– élettel. 

A mai folyó azonban már egész más
képet mutat. A mesterségesen kiszé-
lesített mederben már nehezen talál-
nak súgóra a halak, az algás, palás,
iszapos fenékről hiányoznak a kagylók
meg a rákok. Az 1970-es évek óta itt
üzemelő kő- és homokkitermelők kot-
rógépei átalakították a természetes ar-
culatot, nagy kárára az élővilágnak. A
bozótokat felégették, majd felszántot-
ták a területet, rendre eltűntek a ber-
kek. Helyüket homokos szántóföldek
vették át. Manapság már nehezen ta-
lálnak fészkelő helyet a vadkacsák, gé-
mek, lassan elmaradnak a területről,
átadva helyüket a varjaknak meg a
csókáknak. A halállomány is draszti-
kusan lecsökkent, a halászok halhi-
ányra panaszkodnak. 

György Sándor nagyernyei halász
állítása szerint ezelőtt húsz-harminc
évvel, ha tíz horgász állt egymás mel-
let, mind a tíz fogott bőven halat. Ma,
ha egymástól száz méterre vannak is,
tízből egy, ha fog valamit. „A kőkiter-
meléssel tönkretették a Maros medrét.
A folyó alja elpalásodott, a halak nincs
ahova leikrázzanak. Eltűntek a kagylók,
a rákok” – mondja szomorúan a hor-
gász.

„Szabadkézzel fogtunk 
halat a nagy kövek alatt”

Kádár Zsolt is már gyermekkora
óta kijár a Marosra horgászni. 

„Barátokkal gyakran kimentünk sá-
torozni, halászni. Ez egy nagyon jó ki-
kapcsolódási lehetőség volt szá-
momra. Horgászás közben zenét
hallgattam, vagy éjszaka a csendet,
közben jókat lehetett gondolkodni. De
emlékszem olyan esetre is, hogy sza-
bad kézzel fogtunk 30 dekás halakat
a nagy kövek alatt. Akkor még renge-
teg volt a hal, de ma már alig fog az
ember, inkább a tavakra járok hor-
gászni. A Maros igen szennyezett, a
sok kőkaparás miatt kipusztultak a ha-
lak, aztán meg nem is telepítenek. De
a piknikezők sem vigyáznak eléggé a
folyó környezetére” – meséli Kádár
Zsolt.

Berekméri Edmond marossárpa-
taki horgászt is megkértük, mondja el
ilyen irányú tapasztalatait.  

„Közel 15 éve járok horgászni, ál-
talában heti 1-2 alkalommal, de nyáron
sűrűbben. Tavasszal és ősszel a folyó-
vizeket keresem fel (Lúc, Maros), nyá-
ron általában a tavakban próbálok sze-
rencsét. Télire rendszerint elteszem a
botokat, mert nem szeretek a hidegben
horgászni” – mondja. 

Régen csukát naponta
lehetett fogni, s a súgók 
fehérek voltak a sok paductól

Régebb több volt a hal, ezt főleg az
idősebb halászok tudják bizonyítani.
Szomszédom, Babos Árpád, aki ő
maga is szenvedélyes horgász, mesélte,
hogy régen csukát naponta lehetett
fogni, s a súgók fehérek voltak a sok
paductól. Gyakran emlegeti, hogy az
ötvenes években fürödtek a Marosban,
s figyelték a közelben halászó téglavető
cigányt, aki házicérnából és gombos-
tűből készítette a szerelését, legyeket
fogott a közelben legelésző tehenekről,
s kilós balinokat fogott… 

Visszaemlékszem, kezdő halászként
én is nagyon szép darabokat fogtam,
s sokkal több halat, mint manapság.
Általában puliszkával etettünk, vörös
gilisztával eregettünk, s a súgó fölött
nagyon sok paducot lehetett fogni. Az
elmúlt 15-20 évben olyan mértékben
lecsökkent a halállomány, hogy az ak-
korinak nagyjából egyötöde áll ma ren-
delkezésre. Azon a ponton vannak ter-
mészetes élővizeink, hogy talán az
utolsó pillanat van a beavatkozásra. Ha
az őshonos halfajták kihalnak, akkor
azok újratelepítése sokkal drágább lesz,
mint a meglévő helyzet javítása. A Ma-
ros marossárpataki szakaszán elég sok
a pirka, a sügér és a paduc, kisebb
számban vannak jelen a szellők, már-
nák, balinok, kárászok, ritkán önhal és
csuka is horogra akad. 

A kőkitermelés nagymértékben be-

folyásolta, nemcsak a halállományt,
hanem a folyó élővilágát is. A nyolc-
vanas években még nagyon sok 
vízimadár fészkelt a Maros-parti bok-
rokban, ami ma már ritkaságnak szá-
mít. Néhány évtizeddel ezelőtt kihalt
a Marosból a folyami rák. A fogási esé-
lyek is korlátozódtak, amiatt, hogy a
kőkitermelés és a kőmosás miatt gyak-
ran zavaros a víz. 

Egyes halfajták annyira megfogyat-
koztak, hogy már csak nagy szerencsé-
vel lehet mutatóban látni belőlük.

Lehetséges, hogy már vannak olyan
halfajták, amelyekből egyre kevesebb
van, de még nem tűntek el egészen.
Például harcsát és pontyot fogni elég
nagy dolog, s egyre kevesebb a balin
is. Sokak szerint a kormoránok nagy-
mértékben pusztítják a halakat, de
még ennél is ártalmasabb a vizek
szennyezése. Egyes halfajták annyira
ritkák, hogy már csak nagy szerencsé-
vel lehet mutatóban látni belőlük. Az
élővíz minősége lényegesen romlott,
akárcsak a környezeté. A környezetvé-
dők több más ok mellett a kavicskiter-
melés rendezetlenségével magyaráz-
zák a kialakult helyzetet.

A halállomány védelmében szigo-
rúbban kellene büntetni az orvhalá-
szatot, s teljes mértékben be kellene
tiltani a kőkitermelést és a kőmosást.
Senkinek nem volna szabad megen-
gedni, hogy gépekkel tönkretegye a
folyó medrét és vizét. Akik a kőkiter-
melési engedélyt kibocsátják, azt ál-
lítják, hogy csak azokra a folyószaka-
szokra érvényes, ahol árvízveszély van,
hogy a mederalakítással megelőzzék
az áradást. A valóságban azonban
gyakran más a helyzet. A másik sajná-
latos dolog a horgászellenőrök eltű-
nése. Állítólag nincs ahonnan megfi-
zessék őket. Néha zsandárok
bukkannak fel itt-ott, de nem tudják
teljesen lefedni, rendszeresen ellen-
őrizni a Maros-mentét. Vannak halvédő
szervezetek, környezetvédő csoportok,
akiket foglalkoztat a dolog, de ezek
képviselői legtöbb esetben az irodák-

ban és a sajtóban harcolnak a halak és
a sporthorgászok érdekeiért, ami nem
elég.

A helyzet szakszerű értékelése ér-
dekében szakemberhez fordultunk.
Hajdu Zoltánt a környezettudomá-
nyok doktorát, a Fókusz Öko Központ
elnökét marosvásárhelyi irodájában ke-
restük meg. 

A folyók természetes 
ökológiai rendszerek

„A folyók természetes ökológiai
rendszerek – magyarázta Dr. Hajdu Zol-
tán – a Maros is ilyen volt, gazdag hal-
ban. Eredeti állapotában ökológiai szol-
gáltatásokat nyújtott az embernek:
ivóvizet, táplálékot. A folyó egy orga-
nikus rendszer részeként él együtt az
emberi közösséggel, ezért, ha a közös-
ség bármilyen erőszakot alkalmaz a fo-
lyón, megbontja a vízgyűjtő területet
mint ökológiai rendszer működését,
hosszú távon önmagának is kárt okoz
ezáltal, hiszen az ember is az ökológiai
rendszer része.”

Az emberi tevékenység különböző
módon negatív értelemben változtatja
meg ezt a rendszert. A szocializmus
idején a gyárak, üzemek – mint a kom-
binát, vagy a gernyeszegi disznó-hiz-
lalda – szennyezték a Maros vizét. Ma
már inkább a bárhol megjelenő hétvégi
házak, a nem megfelelő helyre telepí-
tett és kevésbé hatékony szennyvíz-
tisztítóval ellátott kisvállalkozások
okozzák főleg a szennyezést. 

Legnagyobb problémát 
a Marosban történt 
morfológiai változások 
jelentik

Okozója a mederszabályozások és
a kavicstermelésre. Ezek eltűntetik azo-
kat az élőhelyeket, amelyek a halak
számára kedvező életfeltételeket biz-
tosítottak. A valamikori Maros kanyar-
gós volt, vize lassú folyású, feneke ka-

vicsos, martját a fák gyökerei szőtték
át. Ma a folyó sok helyen gyorsabb fo-
lyású, kő helyett palarétegen folyik,
ahol nem tudnak a halak meghúzódni
és ez által elveszítik a táplálékforrásu-
kat. A rákok és kagylók jelenléte vagy
hiánya a víz minőségét jelzi, ezek mint
bioindikátorok, ha szennyezett a víz,
eltűnnek, ha kitisztul, visszajönnek. Az
utóbbi néhány évben a Maros vizének
minősége javult, de a horgászok tanú-
sága szerint a halállomány nem nőtt
meg jelentősen. 

A Vízügyi Hatóságnak a 
természettel
együttműködő stratégiát
kellene alkalmaznia

„A hatósági folyószabályozás, kizá-
rólagosan hidrológiai szempontokat fi-
gyelembe véve, főleg az árvízvédelmet
szolgálja – hangsúlyozza Hajdú.  Ezt
mederszabályozással, védőgátak épí-
tésével és víztározók létesítésével pró-
bálja elérni. „Mindez a legtöbb esetben,
holtágak megszüntetését, meanderek
levágását, az ökológiai rendszer mű-
ködésébe való brutális beavatkozást
jelentette. Egy nemrég történt felmérés
szerint az emberek nagy része az
aszálytól tart inkább, nem az árvíztől.
A Vízügyi Hatóság ennek ellenére in-
kább az árvízvédelemre készül fel, a la-
kossági igényekre hivatkozva. „Helye-
sebb lenne, ha inkább a természettel
együttműködő stratégiát alkalmazna”
–mondja a szakember. Ez azt jelenti,
hogy megőrzik a folyó természetes ár-
tereit, az élőhelyeket, amire a modern
vízgazdálkodás a hangsúlyt fekteti. A
folyókra nem kizárólag mérnöki szem-
mel kellene tekinteni, hanem mint ter-
mészetes ökológiai rendszerekre. 

Környezetbarát
vízgazdálkodásra 
lenne szükség

Arra a kérdésünkre, hogy a Fókusz
Öko Központ hogyan tiltakozik a víz-
szennyezés és mederszabályozás ellen,
és hogy mit lehetne tenni a Maros vé-
delmének érdekébe, Dr. Hajdu Zoltán
a következőket mondta: „Ez már régi
probléma. A Fókusz Öko Központ már
több ízben tiltakozott a sajtón keresz-
tül. Ezen kívül szemináriumokat szer-
veztünk, tanulmányokat írtunk, hogy
ezáltal is felhívjuk a vízügy figyelmét
a felmerült problémára. Folyamatosan
próbálunk hatni a vízügyre, annak ér-
dekében, hogy a környezetbarát víz-
gazdálkodás elveit és módszereit al-
kalmazza.”

Nemes Gyula

S.O.S. Maros, S.O.S. halállomány

Hajdu Zoltán
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Az oldalt szerkeszti: Bölöni Domokos

Bajor Andor  

Füstöl az acélkalapács

Füstöl az acélkalapács
A rubinpiros karburátor ég
A kazánban az én szívem fő és rotyog
S lábam keményen lép

Hogyha megnövök traktor lesz belőlem
Nézem a harcos hős földdarabot
Nem hallgatunk mi többé már a fűben
Hanem keményen földbe harapok

Ma nem tegnap van hanem ma van
Holnap s a holnapután is előretör
Szívem helyén jelszavak zakatolnak
Fejem nem fej de fölemelt ököl

Jöjjön velünk aki a bátrak bátra
Aki nem fél mert acélból a bőre
Megyünk megyünk nem vissza és nem hátra
Hanem tovább és azután előre.
1950

Kuti Csongor 

Füstöl az alapkamat

Füstöl az alapkamat
A külkereskedelmi mérleg ég
A bankokban az én szívem fő és rotyog
S lábam puhába lép

Hogyha megnövök bankár lesz belőlem
Nézd a sok csóringer ügyfél tolong
Nem csencselünk mi valutával többé
Keményen zsebükbe markolok legott

Ma nem tegnap van, csak szeretnéd
Babám, ez a holnaputáni kamat
Szívem helyén egy végrehajtó csücsül
Fejem nem fáj: az adós itt te vagy

Jöjjön velünk és aki bírja marja
Kinek zöld a hasa meg júró a bőre
Vegyen kölcsönt, nyisson betétet s várjon
Jó üzlet lesz nekünk – szóltam előre.
2010

Elekes Ferenc

Bajor
Mániám, hogy sokszor fölkelek éjnek idején,

és előadást tartok a falaknak, a függönyöknek, a
székeknek, a virágoknak. Mindennek, ami a
szemembe ötlik hirtelen. 

De csönd vesz körül, kínos csönd, és a
csönddel nehéz értekezni. Találomra kérdéseket
teszek föl magamnak, minél nehezebb
kérdéseket. 

Az éjjel azt a kérdést tettem föl magamnak,
mire valók ezek a dolgok, amelyek körülvesznek
engem?

Itt vannak például a függönyök. Nem jók
semmire. Csak a fényt veszik el tőlem, a kilátást,
belátni ide nem lát be senki, csak az ég madarai.
De az ég madarai sem néznek be hozzám, csak
röpködnek erre-arra, napközben sok a dolguk,
éjjel pedig lehajtják fejüket egy ágra, falevélre.

Évekkel ezelőtt történt, hogy Bajor Andor
kiszökött a kórházból, s éjnek idején,
pizsamásan becsöngetett hozzánk. Hogy
beszélgessünk. Kérdem, hát miről
beszélgessünk, Bandi? Azt mondja, mindegy.
Például a fecskék szokásairól. 

– Éjnek idején a fecskék szokásairól
beszélgessünk? – kérdem. Erre azt feleli, arról.
Miért ne? Minden egyebet már többször
megbeszéltünk.

És beszélgettünk a fecskék szokásairól. Hogy
hol szeretnek fészket rakni, miképpen
gondozzák fiókáikat, s ősszel, ha útra kelnek,
hová és meddig röpülnek.

A cigarettát egymás után szívtuk, megtelt a
szoba sűrű füsttel. Kérdem, jónak látja-e, ha
elhúznám a függönyt, s megnyitanám az
ablakot, menjen ki valamennyi ebből a
gomolygó méregből? Azt mondja, nagyon jónak
látja, csak arra vigyázzak, nehogy megijesszek
egy fecskét, ha véletlenül épp az ablak
párkányán  talált volna meghúzódni, aludni.

Elhúzom a függönyt, kinyitom az ablakot, s
hát ott ül velem szemben egy fecske.

(Forrás: Feriforma blog)

Délelőtt tíz óra volt, amikor az író befejezte
új drámáját. Este még két nehéz jelenete volt
hátra. Átírta az éjszakát. Közben legalább tíz
feketét főzött magának, és legalább tíz kilo-
métert gyalogolt a szűk szállodaszobában alá
s felezve. Most mégis olyan frissnek érezte
magát, mintha nem is volna teste, olyan bol-
dognak, mintha megszépült volna az élet, és
olyan szabadnak, mintha megszűnt volna
lenni a világ.

Még egy kávét főzött. Lesétált a partra.
Megkereste a csónakost.

– Kivisz-e a vízre egy kicsit, Volentik bácsi?
– kérdezte tőle.

– Tessék beülni – mondta a csónakos.
Borús volt az ég, de a szellő se rezdült.

Mint egy óriási máriaüveg-lap, olyan sima és
szürke és csillogó volt a tó. Volentik bácsi
gyors, de rövid csapásokkal evezett, ahogy a
Balatonon szokás.

– Mit gondol? – kérdezte az író, mikor már
jó darab utat megtettek. – Ide látni még a
partról?

– Még ide – mondta a csónakos.
Továbbmentek. Az üdülő piros cseréptete-

jét lassan elborították a fák. A partnak csak a
zöldje, a vonatnak csak a füstje látszott.

– Még most is? – kérdezte az író.
– Még most is – mondta a csónakos.
Csak az evezők csobbanása hallatszott; a

partról már nem ért idáig a hang.
Összemosódtak a házak, a kikötők és az

erdők. Már csak egy ceruzavonás látszott, ahol
véget ért a tó.

– Még most is ide látni? – kérdezte az író.
A csónakos körülnézett.
– Ide már nem.
Az író lerúgta a lábáról a szandált, és föl-

állt.
– Akkor húzza be az evezőt, Volentik bácsi

– mondta. – Megpróbálok egy kicsit a vízen
járni.

Örkény István
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Fő-főszerkesztő: Molnár Tibor

A hét mottója:

Romania a ales:
USL, pace si progres!

►A világvégéig hátralevő napok száma: 8 ◄ Technika anno
Orbitális fejlődésen mentek keresztül
telekommunikációs, informatikai és egyéb műszaki
eszközeink az utóbbi években: ilyen érintőképernyő,
olyan hádé, amolyan wi-fi, már-már sci-fi az egész.
Ugyanakkor, a mai fiatal (de)generáció hajlamos azt
hinni, hogy pár évtizeddel korábban egyfajta
technológiai ősközösségben éltünk: fekete-fehérben
hallgattuk a zenét, csihányos zsákokban hordtuk haza
a térerőt a határból, és villámcsapta tehenekből
fejtük ki az áramot. Hogy ez mennyire nem így van,
illetve volt, annak alátámasztására íme néhány, mai
rettenetes szóval: kütyü a közelmúltból:

l Wireless iron: szenes vasaló
l Hangvezérlésű távirányító: „menj húzd már lejjebb azt a

kurva tévét!”
l Bio-üzenetrögzítő: nagymama
l Vízkőlerakódás-érzéketlen mosógép: teknő
l 2 in 1 világvevő készülék: elektroncsöves (lámpás) rádió:

zenélt is, melegített is
l Szuper-energiatakarékos izzók: baromi hamar kiégtek,

és hetekig nem volt honnan pótolni
l Slow-funkciós ős-mp3: walkman – amikor kezdett

kifogyni benne az elem, belassult a motor, s egyben a
zene is; ilyet ma az ultimul röknét iPodok se tudnak

l Hordozható, soha el nem romló, kihajtható GPS: térkép
l Napenergiával üzemelő ruhaszárító: kötél
l Tapintatostelefon: nem idegesített fel már

csengetéskor, mert nem tudtad, ki hív
l 100%-ban víztakarékos vécé: pottyantós budi

Esetleg egy szál virágot? 

– A kedves feleségének esetleg egy szál virágot?
– Csókolom, kifogott halat nem kell etetni.

Lejárt a kampány. Végre!
Utólagos engedelmükkel
ezen a héten teljességgel
mellőzzük a politikai és a
(helyi) közéleti témákat.
Ennyi szünet mindenki-
nek jár.

Személyre szabott reklá-
mok. Hamarosan a tévé is
nézi és (le)hallgatja nézőit,
és eszerint küld nekik reklá-
mot – legalábbis ez a terve
egy amerikai vállalatnak,
amely már levédette az ötle-
tet. A Verizon nevű távközlési
cég kamerával és mikrofonnal
látná el a tévéket, hogy azok
„figyelhessék" a nézők min-
den szavát és reakcióját, majd
ezek gyors elemzésével cél-
zottan küldene nekik reklá-
mokat.
A hirdetések szelekciójához
elég egyetlen szó, amely el-
hagyja a tévénéző száját, akár
az adott műsorra vonatko-
zóan, akár csak egy társalgás,
netán tévénézés alatti tele-
fonálás közben elejtett meg-
jegyzés, máris beindul a gé-
pezet, és küldi az egyénre
szabott aktuális reklámot. Ha
például egy pár civakodni
kezd a tévé előtt, már kapja
is egy házassági tanácsadó
cég reklámját. Ha pedig ciró-
gatni kezdik egymást, akkor
fogamzásgátlós reklám érke-
zik a képernyőre.
A Verizon összesen húsz pél-
dát említ szabadalmaztatási
folyamodványában. Mi nem
tudjuk, melyek azok, de meg-
próbáltunk kitalálni néhá-
nyat:

– Elfogyott a söröm, muci, le
kéne tiplizz az üzletbe úja-
kért! ►Sörreklám

– Kiürült a borospalack,
muci, eredj és hozz másikat!
►Borreklám

– Megittam az egész ra-
chiut, muci, menj s végy újat,
de villámgyorsan! ►Queen-

CD-reklám: We will, we will
rock you!

– Nem mondom még ec-
cer, hogy tessék már a pop-
cornos tálat idapasszóni!
►Sony-reklám

– Na, lekéstem az elejét,
mondd el hama’, miről is van
nagyba’ szó! ►Óvszerreklám

– Anyád nekem ne jöjjön
ide karácsonykor, mert feszt
csak siránkozik és panaszko-
dik! ►Panasonic-reklám

Jóból is megárt a renge-
teg. Bizonyos Gretchen Mo-
lannen több mint tíz éve szen-
vedett állandó izgalmi
állapotától, amelyet csak a
gyógyszerek és a kézimunká-
zás enyhítettek. Nemrég ott-
honában vetett véget élet-
ének.
23 éves korában, ismeretlen
okokból változott meg az
élete, amelyet 39 évesen do-
bott el. Állandó izgalmi álla-
potán csupán a gyógyszerek,
illetve az órákig tartó önkielé-
gítés segített, ám utóbbi mi-
att, gyakorló keresztényként,
komoly lelkiismereti problé-
mái voltak (nem úgy, mint Pa-
ciri atyának). Tolmácsként
akart dolgozni, ám állapota
ezt nem tette lehetővé, ezért
nehezen, és csak rövid idősza-
kokra talált munkát. Szerette
volna, ha rendellenessége mi-
att hivatalosan is fogyatékkal
élőnek minősítik, de hiába
nyújtott be kérvényt többször
is, nem járt sikerrel.
Egy nemrég készült interjúban
orgazmika elmondta: ha nem
veszi be a gyógyszereit, akár öt-
ven orgazmusa is van egymás
után. Szakértők szerint ez az ál-
lapot több ezer nőt érinthet, de
a kiváltó ok ismeretlen: gyógy-
szerek, gyógyszerek elhagyása,
a menopauza, de akár egy
szimpla elesés is okozhatja.
Frigid lányok, asszonyok! Tessék
minél többet futni…, lehetőleg
magas sarkúban!

Kaviárt és szarvasgombát
árusító automatát állítot-
tak fel Beverly Hillsben -
jó dolgukban nem tudják,
mit csináljanak! Luxusélel-
miszereket árusító, érintőké-
pernyős automatát állítottak
fel Beverly Hillsben, amelynek
választékát a kaviártól a szar-
vasgombán át a csigáig és a
felső kategóriájú teríték-tar-
tozékokig a vastag pénztár-
cájú ínyencek igényeihez iga-
zították. A kínálatban az árak
50-től 500 dollárig terjednek.
Az Egyesült Államokban az au-
tomatákból árusított termékek
skálája a palackozott üdítőktől
az iPad-ekig terjed, ám a felső
kategóriájú friss élelmiszerek
megjelenése ebben a piaci
szegmensben újdonságnak
számít.
Mi, vásárhelyiek, van még
hova fejlődjünk a két horpadt
pléhtehenünkkel!

Aki keres, talál. Eltűntnek
hittek egy nőt egy izlandi tú-
rán, társai keresni kezdték; a
kutatóakcióhoz a célszemély
is csatlakozott. A személyle-
írás szerint a „160 centiméter
magas, sötét ruhát viselő, an-
golul jól beszélő ázsiai nőt” a
szigetország déli részén fekvő
Eldgjá-kanyonnál látták utol-
jára szombaton, miután le-
szállt a buszról. Utólag kide-
rült, hogy csak átöltözött a
rövid pihenő alatt, a többi
utas ezért nem ismerte fel. A
nő meghallotta, hogy keres-
nek valakit, de nem jött rá,
hogy róla van szó. Körülbelül
ötvenen fésülték át a terepet,
még egy helikoptert is beve-
tettek. Az akciót csak vasár-
nap reggel fújták le, miután
az érintett nagy nehezen
megfejtette a rejtélyt, és je-
lentkezett a rendőrségen.
Idióták mindenütt vannak, na
de ennyi, egy buszba össze-
zsúfolva? Egyiküknek se jutott
eszébe, hogy az utaslista alap-

ján ellenőrizzék a létszá-
mot???

Már lehet fogadni Vilmos
és Kate gyermekének ne-
vére! Még meg sem kötött
rendesen Katikában a gipsz,
azaz még néhány óra sem telt
el, miután bejelentették, hogy
a brit Vilmos herceg és Katalin
hercegné gyereket vár, Auszt-
ráliában már lehetett fogadá-
sokat kötni a születendő baba
keresztnevére. Egyelőre a
Mary, a Victoria és a John a
legnépszerűbb tipp. A foga-
dásokért bolonduló ausztrálok
már néhány órával az öröm-
teli hír bejelentése után meg-
tehették tétjeiket. A jelenlegi
állás szerint az említett nevek
nyolcszoros pénzt hoznak a
kitchenre, de a bátrabbak
olyan nevekre is tippelhetnek,
mint a Brynne vagy a Fergie.
Előbbi esetén 1 dollárra 150,
utóbbinál pedig 250 dollárt
fizetnek.
A londoni St. James-palota
múlt hétfőn jelentette be,
hogy Kati gyereket vár. A her-
cegnő azonban a terhességgel
járó súlyos rosszullétei miatt
kórházi kezelésre szorul (ld. a
következő hírt). Érdekesség,
hogy a csöppség – nemétől
függetlenül –   Nagy-Britan-
nia és a Nemzetközösség ural-
kodója lesz, születése után
nagyapja, Károly herceg és
apja, Vilmos után a harmadik
helyen áll majd a trónöröklés
rendjében - a negyedik helyre
szorítva nagybátyját, Harry
herceget. Harry koma, ezt be-
szoptad!

Fatális szívatás. Holtan ta-
lálták múlt pénteken London-
ban azt a kórházi ápolónőt,
aki egy ausztrál rádióállomás
megtévesztő telefonhívásáról
elhitte, hogy a brit uralkodó
és fia kér felvilágosítást a brit
trón várományosa, Vilmos
herceg várandós feleségének

állapotáról. Katalint hétfőn
kellett kórházba szállítani hir-
telen támadt heveny terhes-
ségi rosszullétei miatt. Az
ausztrál 2Day FM kereske-
delmi rádió két riportere nem
sokkal később felhívta a kór-
házat, és elhitette a személy-
zettel, hogy II. Erzsébet ki-
rálynő, Vilmos herceg
nagymamája, illetve Károly
walesi herceg, a brit trón első
számú várományosa, Vilmos
édesapja van a vonalban.
A telefonhívásra válaszoló
ápolónő, Jacintha Saldanha
beszopta a cselt, és  tovább-
kapcsolta a hívást a hercegnét
kezelő osztályra, ahol egy má-
sik ápolónő részletesen be-
számolt Kató állapotáról, bi-

zalmas orvosi adatokat is ki-
szolgáltatva a hívóknak. A hí-
vás múlt kedden, londoni idő
szerint kora hajnalban futott
be, olyan időpontban, amikor
nem volt szolgálatban tele-
fonközpontos, ezért vette fel
a telefont az ügyeletes nővér.
A hívást fogadó és utóbb ön-
gyilkosságot elkövető ápoló-
nőnek nem anyanyelve volt
az angol, így valószínűleg
nem érzékelte a rádiósok erő-
teljes – a hívás visszajátszá-
sán jól hallható – ausztrál ak-
centusát.
Ha megnézte volna korábban
a Krokodil Dundee-t, még
mindig élne. Je, méjt!
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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!

Hogy ne úgy lássa 
az életet, 
mint a Holdat.
Mi megmutatjuk 
az érem másik
oldalát is.

Fizessen elő a Központ hetilapra!
Részletek a lap hasábjain

A Tjobs toborzó cég német nyelvtudással rendelkező
értékesítő tanácsadót keres (International Sales Consultant). 

Ha jó kommunikációs és tárgyalási képességgel
rendelkezel, folyékonyan beszélsz németül, várjuk
jelentkezésedet az alábbi e-mail címre:
erika@tjobsrecruit.com vagy a 0265.266.199-es
telefonszámon.

Előfizetési akció!
A Központ hetilap a következő előfizetési csomagokat ajánlja kedves olvasóinak:

E l ő f i z e t é s :

3 hónapra 13 RON
6 hónapra 25 RON
12 hónapra 50 RON

Hívjon telefonon és ügynökünk házhoz megy.
tel.: 0744.253.026.
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Interjú dr. Dávid Lászlóval, a Sapientia EMTE régi-új rektorával

„Sajátos egyetem
speciális elbírálást kíván“

– Múlt hónapban nyerte el újabb
négy évre a Sapientia EMTE rektori tiszt-
ségét. Mit is jelent ez ön számára?

– Az első rektori mandátumomra az
egyetemi kuratórium nevezett ki titkos
szavazással. Bár nagyon nehéz, akkre-
ditációs problémáktól terhes időszakban
vállaltam el a funkciót, számomra már
akkor megtiszteltetés volt. Ám mindig
bennem motoszkált a kérdés: vajon a
kollégáim közvetlenül hogyan élik ezt
meg, és főleg a munkámat hogyan ér-
tékelik. Most viszont örülök, hogy négy
év után a munkatársaim bizalmát is él-
vezem. Ez egyrészt megtisztelő, más-
részt kötelez arra, hogy eleget tegyek
az elvárásoknak. Fordítva is történhetett
volna, hogy a kollégák szavazzanak meg
első körben, és a kuratórium hosszab-
bítsa majd a mandátumom, ám örülök
ennek a sorrendnek, mert a visszajel-
zések megerősítik bennem a munkám
hasznosságát.

– Ön volt az egyetlen jelentkező a
tisztségre, és egyesek kifogásolták, hogy
nem volt ellenjelöltje, emiatt nem volt
demokratikus a választás. Ön ezt hogyan
értékeli?

– Picit sértőnek érzem ezt a kijelen-
tést, hisz bárki jelentkezhetett volna erre
a funkcióra. Antidemokratikus választás-
nak akkor nevezhetnénk ezt, ha több sze-
mélynek is szándéka lett volna megmé-
retkezni, ám az érvényben lévő
feltételrendszer korlátozta volna ebben.
Nos, ilyesmiről szó sem volt, semmi erre
vonatkozó akadály nem létezett, sőt, a
kuratórium utolsó pillanatig várta a to-
vábbi jelentkezőket. Bárki pályázhatott
volna erre a funkcióra, mi több, én személy
szerint örültem volna, ha lett volna el-
lenjelöltem, mert az azt tükrözné, hogy
vannak olyan emberek, akiket érdekel a
Sapientia sorsa, és kezükbe vennék az
irányítást. Ilyen viszont nem volt. De azt
se feledjük el, hogy egy felsőoktatási in-
tézmény vezetése nem egyszerű feladat,
valakinek ezt saját vállára venni igen nagy
felelősség. Sokkal inkább kihívás, mint-
sem „tisztség”. Én ezt vállaltam, szívemen
viselem az egyetem sorsát, és úgy vélem,
a kollégáim is megbíznak bennem.

– Ismeretes, hogy Orbán Viktor mi-
niszterelnök négy milliárd forintot ado-
mányozott az erdélyi magyar egyetemek-
nek. Mennyi kerül majd a Sapientia
vásárhelyi kampuszához, illetve melyek a
rövid- és hosszú távú tervek, amelyeket
ezen összegből fognak megvalósítani?

– Pontos számadatokba nem bocsát-
koznék, de szavatolom, hogy a vásárhelyi
kampusz pontosan akkora összeget fog
kapni, amekkorára szüksége van. Külön-
ben erre a támogatásra úgy is lehet te-
kinteni, mint az előző kormányzások alatt
elmaradt beruházások részbeni pótlá-
sára, hisz amíg a romániai állami felső-
oktatási intézmények felvirágoztak és
fejlődtek, mi igen nehéz körülmények
között működtettük az egyetemet. A ter-
vek természetesen megvannak már, első
körben a vásárhelyi kampuszt egy 240
férőhelyes bentlakással szeretnénk bő-
víteni, amelynek a tetőtere oktatási fe-
lületre is alkalmas lesz.

– Milyen stádiumban vannak ezek a
tervek? Hisz Székely Gyula dékán már ta-
valy azt nyilatkozta, hogy kinőtték a vá-
sárhelyi kampuszt.

– Az alapkőletétel megtörtént,
ugyanakkor a terveket az új igényekhez
igazítjuk, és úgy készítjük elő azt – terv-
módosítás, engedélyek intézése –, hogy
jövő év tavaszától, amikor az időjárás is
megfelelő, neki tudjunk látni a munkának.  

– Az idei tanévtől elindult a tájépíté-
szeti szak. Vannak-e tervek újabb szakok
kialakítására? Hát mesterképzésre?

– Hiszem azt, hogy egy egyetemet
függőlegesen kell felépíteni. Nem elég,
ha a diákoknak csak magyar nyelvű
alapképzést nyújtunk. Egy egyetem attól
jó, ha az ott tanuló hallgatóknak teljes
vertikumot biztosít. Tehát az energiáin-
kat a mesterképzés megalakítására össz-
pontosítjuk, természetesen azon pár
alapképzés indítása mellett, amelyben
hiányt szenved a romániai magyar fel-
sőoktatás: például az agrármérnök kép-
zés. Fontos, hogy keresett, jó minőségű
szakok kiépítését szorgalmazzuk, mert
sajnos az az országos tendencia, hogy a
fiatalok körében nem elsődleges szem-
pont olyan szakterületek választása,
amelyek – ha nehéz is az elvégzésük –
jövőt és megélhetést biztosít nekik. Most
már egyre égetőbb probléma – min-
denik egyetemen – a matematika, fizika
és nehezebb reáltantárgyak tanárainak
utánpótlása, és ennek orvoslásaként fo-
gunk gazdasági informatika szakot in-
dítani, amely ötvözi, és modern formába
önti a szóban forgó tantárgyakat.

– Megtörtént a Sapientia akkreditá-
ciója. Bár az országban 37 magánegye-
tem működik, egyiket sem finanszírozza
a román állam. Önök szándékoznak-e tá-

mogatást kérni a román államtól?

– Egyértelműen igen. Éspedig azért,
mert közfeladatot látunk el, értéket ho-
zunk létre, hiányt pótolunk, értelmiségi
generációt nevelünk, olyan diákokat ter-
melünk ki, akik az adójukkal többletet
hoznak a romániai gazdaságnak, illetve
olyan szakembereket képezünk, akik a
hazai munkaerőpiacon megállják a he-
lyüket. Úgy vélem, az lenne a korrekt
eljárás, ha a finanszírozási rendszer az
esélyegyenlőség tükrében zajlana, és a
további támogatást a felmutatott ered-
mények függvényében osztanák. És nem
fordítva: úgy, hogy megvonások és el-
nyomás után kérik számon az adott
egyetem eredményeit. Logikusan olyan
mértékű finanszírozás illetne meg min-
ket a román államtól, amilyen mérték-
ben hozzájárulunk a közösségi értékek
felemeléséhez, megteremtéséhez. Úgy
vélem, különleges egyetem a Sapientia,
és emiatt különleges elbírálásban, tá-
mogatásban kell részesülnie. 

– Mennyire van megelégedve az
egyetemen folyó oktatással, illetve az ok-
tatókkal?

– Nagyon nehéz kérdés ezt általá-
nosítva megválaszolni, de elmondha-
tom, hogy a Sapientián oktatott tantár-
gyi ismeretanyag megfelel a
világviszonylatban elfogadott követel-
ményeknek. Ám rövid múlttal rendel-
kező egyetem vagyunk, és meg kell küz-
denünk olyan problémákkal, amelyekkel
régi egyetemek nem szembesülnek.
Emellett pedig, bár régi téma, de fenn-
tartom: a bolognai folyamatra való át-
térés nem volt a legjobb ötlet – viszont
ez nem csak a mi egyetemünk problé-

mája. Ez a folyamat nem volt képes át-
térni egy olyan rendszerre, amely tény-
legesen megfelelne a folyamat által ki-
váltott, azzal együtt járó tényezőknek.
A gond ott kezdődik, hogy az egyete-
mek nagy többsége a rövidített prog-
rammal nem választotta ketté az isme-
retanyagokat – alap- és mesterképzésre
–, csupán sűrítette azokat, emiatt ne-
hézségek adódnak a két szint tananya-
gának, tantervének összehangolásá-
ban. Úgy vélem, ezen mindenképp
dolgozni kell, újra kell gondolni a fo-
lyamatot.

– Követik-e az itt végzett diákok
további pályáját? Sikerül-e nekik a
szakmájukban elhelyezkedniük? 

– Természetesen követjük, jól mű-
ködő alumni rendszerünk van, sőt a fi-
nanszírozási feltételeinkbe van foglalva
az, hogy ha egy szak végzősei a szak-
mában helyezkednek el, akkor azon
szak támogatása is nő. Nem kérdés,
hogy egy felsőoktatási intézmény hír-
nevét legjobban a végzett hallgatók
szolgálják. Ahova a sapientiás diákok
eljutnak, ott az emberek felismerik
azokat az értékeket, amelyeket az
egyetem hordoz, közvetít, és én erre
büszke vagyok. 

– Vannak-e információi arról, hogy
a diákok milyen hányada vállal munkát
külföldön?

– 2010-es számadatot tudok mon-
dani, amely szerint a Sapientián végzett
diákok 85%-a itthon vállal munkát.

– Mik a célkitűzései az elkövetke-
zendő négy évre vonatkozóan?

– Fokozottabban odafigyelünk a ku-
tatások ösztönzésére, igazi kutatói egye-
temet szeretnék alakítani a Sapientiából,
mert ez ma egyértelműen hozzájárul
ahhoz, hogy minőségi felsőoktatási in-
tézménnyé váljunk. Mérvadó számomra
a New Europe Barometer szempont-
rendszere, amely egyfajta rangsorolást
biztosít az egyetemeknek, és ennek to-
vábbra is meg szeretnénk felelni. Ennek
alapján a Sapientia messze túlteljesíti
az európai átlagot: az egyetemi oktatás
színvonala, az itt tanított tananyag mi-
nősége, a tanárok és az adminisztrációs
személyek segítőkészsége szempontjá-
ból magasan verjük az európai átlagot.
Viszont hátrányként írható le az, hogy
egyetemünk nem eléggé ismert, hisz
fiatal még, de a jó hír, hogy ezen lehet
dolgozni, és kell is. Mások rólunk alkotott
képe a tanárok, illetve a végzett hall-
gatóink közösségén múlik. Fontos, hogy
ne mi mondjuk el magunkról, hogy mi-
lyenek is vagyunk, hanem a visszajel-
zések erősítsék meg azokat az eredmé-
nyeket, amelyeket elértünk, illetve az
értékeket, amelyeket képviselünk.

Pál Piroska

Hiszem azt, hogy 
egy egyetemet
függőlegesen kell
felépíteni. Nem elég, ha
a diákoknak csak magyar
nyelvű alapképzést nyúj-
tunk. Egy egyetem attól
jó, ha az ott tanuló 
hallgatóknak teljes 
vertikumot biztosít.
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Ellenzék az erkélyen
Egyetlen árva

lélek nem érezte úgy
tegnap este Buka -
restben, hogy az utcán kellene örömtáncot járnia,
amiért történelmi mértékű győzelmet aratott a
balliberális szövetség. Hideg volt és havazott ugyan a
román fővárosban, de nem ezért maradt el a dáridó.
Nem a Szociálliberális Unió (USL) iránti bizalom
vezette az alapvetően egy irányba szavazókat, hanem
az elmúlt évek alatt felgyülemlett mérhetetlen düh
azok iránt, akik szó nélkül fogadták el az IMF
megszorító javaslatait, s hozták ezáltal reménytelen
helyzetbe emberek millióit. A büntetési vágy, a
jogosnak ítélt bosszú akkor sem vált ki féktelen
lelkesedést, ha méltó válasznak tűnik és sikerrel jár.
Az USL volt kéznél, így ezzel az összetákolt, alkalmi
társulással vettek elégtételt a romániai voksolók az
Igaz Románia Szövetség (ARD) név mögé bújt
jobbközép demokratákon, Traian Basescu államfő
kedvencein. A balliberálisok vezetői nyilvánvalóan
tisztában vannak sikerük kétes hátterével,
látványosan kerülték a színpadias ünneplést.

A közel kétharmados USL-győzelem Romániában,
Nyugat-Európában, de idehaza is sokaknak a Fidesz
2010-es „fülkeforradalmát” juttatja eszükbe, a
párhuzam azonban erősen sántít. A több formációt
tömörítő unió főszereplőit, a szociáldemokratákat és
a jobbközép Nemzeti Liberális Pártot csupán egyetlen
politikai cél köti össze: a Basescuval való leszámolás.
Az államfő vasárnap mély sebet kapott, az ARD kis
frakcióvá zsugorodott, s ha most mandátumot
szerzett képviselői és szenátorai folytatják a
gátlástalan pártcsere hagyományát, akár köddé
válhat az ellenzék. Ha sikerül keresztülvinni az elnök
hatásköreit szűkítő alkotmánymódosítást,
befejezettnek tekinthető az USL „történelmi
küldetése”, azaz a két nagy párt újra egymásnak
eshet, a Nemzeti Liberális Párt pedig Basescuék
kiiktatásával végre elfoglalhatja a jobboldal vezető
erejének régóta áhított pozícióját. Hogy az együttélés
rövid ideig sem lesz egyszerű, azt jól mutatja az
urnazárást követő nyilatkozatháború a Romániai
Magyar Demokrata Szövetséggel (RMDSZ)
folytatandó tárgyalásokról. A plagizálási botrányt
túlélő Victor Ponta miniszterelnök állítólag csak azért
akarja a koalícióban látni Kelemen Hunorékat, hogy
csökkentse a liberálisok szövetségen belüli zsarolási
potenciálját. Ezt a feltételezést erősíti az RMDSZ
bevonása elleni heves liberális tiltakozás is. Ennyit a
nagy győzelmet arató USL jövőjéről.

Egyelőre nehéz megsaccolni, mikor kerül sor a
hatalmi szövetség széthullására, addig viszont
jelképes díszelemmé válhat Bukarestben az ellenzék,
amely kormánypárti tervek szerint a képviselőházi
ülésterem erkélyén kaphat helyet, mivel nyolcvan
fővel növekszik a bukaresti parlament létszáma. Az
elkövetkezendő néhány nap, esetleg hét zenéje, hogy
az ötszázalékos küszöböt éppen csak átlépő RMDSZ is
felülnézetből kísérheti-e figyelemmel az USL
térfoglalását, avagy ismét a hatalom vonzáskörébe
kerül. A vasárnapi izgalom mellett ez most
részletkérdésnek tűnhet a magyar pártnak. Eddigi
történetének leggyengébb eredményét érte el az
RMDSZ, vezetői körmüket rágva figyelték a részvételi
adatokat. A versenyhelyzet, az RMDSZ szürke
kampánya, de a merész céljaihoz képest halvány
eredményeket felmutató Erdélyi Magyar Néppárt
autonómiát sürgető szlogenjei sem tudták a Románia
egészére jellemző politikai kiábrándultságból felrázni
az erdélyi magyarokat. Utolsó figyelmeztetésnek
talán még jól jött ez a vasárnap.

Pataky István

Élve temetők
Megalkuvás, elvtelenség,

behódolás, lefekvés. E kifeje-
zésekkel írja le a Magyar Tu-
dományos Akadémia Nyelv-
tudományi Intézetében
szerkesztett szinonimaszótár
az opportunizmust. A szótár
első, második, harmadik, ne-
gyedik és ötödik változatlan
lenyomatában is e szavakat
ajánlják a szerkesztők az ide-
gen kifejezés kiváltására.

Arról nincs tudomásom, hogy
az 1995 utáni kiadásokban ötödik
szinonimaként megjelenik-e pél-
dául az, hogy RMDSZ-es, de az ér-
dekvédelminek hazudott romá-
niai magyar szervezet neve már
1996-tól (az RMDSZ első, kor-
mányzati szerepvállalásának esz-
tendejében még 164 5911-en
szavaztak a szövetségre) méltán
besorolható lenne az opportuniz-
mus hivatalosított, szótári meg-
felelői közé.

Az elmúlt huszonhárom esz-
tendő alatt nem volt alkalom,
amikor a Markó Béla, vagy Kele-
men Hunor vezette szervezet ne
ragadott volna meg minden le-
hetőséget, hogy Románia kor-
mányzásában részt vegyen. Amit
ugyan normális körülmények kö-
zött nem lehetne elítélni, de arra,
amit a korrupció gyanújával kör-
belengett RMDSZ-es miniszterek
kormányzás gyanánt végül mű-
veltek, aligha lehet büszke bárki
Kelet-Európa huzatosabb zugai-
ban. Romániában ma sincs állami
magyar egyetem vagy önrendel-

kezés, de folyamatos a nyelvi jo-
gokkal való játszadozás, a kisebb-
ségek megalázása.

A hétfő délutáni hivatalos
részeredmények szerint 95,83 szá-
zalékos feldolgozottságnál az
RMDSZ-re adott szavazatok száma
elérte a 379 099-et, míg az Erdélyi
Magyar Néppárt (EMNP) 58 765
voksot szerzett.

Vagyis öt magyar szavazóból
négy választotta a tulipánt, míg
csak egy hitt az önrendelkezés ak-
tualitásában, értelmében vagy
hasznában. Rongyosra beszélte a
száját az autonómiáról minden
EMNP-s politikus és jelölt, az er-
délyi magyarok mégis fogták ma-
gukat és vagy nem szavaztak (jó
ürügy volt a kitartó havazásra
fogni a tunyaságot és a csalódott-
ságot), vagy inkább Kelemenéket
választották.

Mert ők ezt már így szokták
meg.

Hiábavalónak bizonyult az
EMNP-jelöltek fiatalsága és fedd-
hetetlensége. A szokás hatalmas
és megöli az észérveket.

Mikor pedig az első hivatalos
részeredmények már jelezték,
hogy a jóságos tekintetű Borbély
Lászlóék, Verestóy Attiláék és
hosszú évek bukaresti politizálás-
ban megőszült, de kőkeményen
meggazdagodott elvtársaik végre
letörölhetik izzadságuk cseppjeit
a homlokukról, kiderült: kezdőd-
het újabb négy év édes, kényel-
mes, bukaresti semmittevés –
akár a kormányzatban is. A szo-

ciálliberális választási szövetséget
társelnökként vezető Victor Ponta
kormányfő ugyanis koalíciós tár-
gyalásokat folytatna a magyarok-
kal. Azokkal a magyarokkal, akik
saját méltóságukat is mélyen
megalázva úgy ünnepelték az öt-
százalékos választási küszöb át-
ugrását, hogy eredményváró est-
jük helyszínén egy asztalra Toró
T. Tibor EMNP-elnök portréját, s
alája egy égő gyertyát helyeztek.

Ez az RMDSZ.
A román posztkommunisták-

kal sunyi módon tengerparti vil-
lákban és luxuslebujokban meg-
annyiszor összekacsintó ostobák
és együgyűek gyülekezete. Akik
huszonhárom év alatt semmit
sem tettek, csak odatartották a
másik arcukat is, amikor csattan-
nia kellett egy-egy pofonnak a
romániai magyarok arcán. Akik
mást sem tettek, csak az autonó-
mia vonatáról szerelték le folya-
matosan a főalkatrészeket, majd
adták el azt is jó áron, mint ahogy

Verestóy küldte világgá a székely-
földi erdőkből esztelenül kiter-
melt több millió köbméternyi fa-
anyagot.

Ők temetnek. Élve.
Nem véletlenül az RMDSZ

mindenkori elnökének mobilszá-
mát tartják a román pártok elöl-
járói telefonjuk gyorshívás-listá-
inak előkelő helyein. Lapzárta
előtt még nem érkeztek hírek ar-
ról, miben állapodott meg Victor
Ponta Kelemen Hunorral a kor-
mányzás tekintetében. De egyre
bizonyosabb, hogy nem az
RMDSZ-en múlik majd egy eset-
leges koalíció megalakítása és az,
hogy mennyire eszi meg a fene
ismét az erdélyi magyarságot. Ha
benne lesz az RMDSZ az új kor-
mányban azért, ha meg nem, hát
azért.

Akkor kellene majd gyertyát
gyújtani.

A megmaradt alig másfél mil-
lió erdélyi magyarért.

Kristály Lehel

Laska Lajos: második kiadás
Idén nyáron jelent meg Zsidó

Ferenc Laska Lajos című rövid-
próza-kötete a csíkszeredai Pro-
Print Kiadónál. A tömör, játékos,
csattanós szövegeket tartalmazó
kötetet az olvasóközönség jól fo-
gadta: az első kiadás elfogyott,
így karácsonyra második kiadása
jelenik meg. A szerző úgy véli, a
kötet viszonylagos sikere abban
rejlik, hogy a szövegek olvasó-
barátak, populárisak, humoro-
sak, így a könyvvel szélesebb ré-
teget is meg lehet célozni.
Ugyanakkor azt is megjegyezte,
nem kell arra gondolni, hogy az
emberek sorban állnak a Laska
Lajosért, manapság nem annyira
kelendő a kortárs irodalom,  ösz-
szességében így is szerény szá-
mokról van szó: először négyszáz
példányban jelent meg a könyv,
másodjára háromszázban fog.
Az, hogy az első kiadás jól fo-
gyott, annak is köszönhető, hogy

a szerző az elmúlt hónapokban
számos könyvbemutatót tartott,
nem csupán városokban, hanem
nagyobb falvakban, községek-
ben és iskolákban is.

Részlet a könyv fülszövegé-
ből: „Laska Lajos egy igazi dákó-
magyar, piszokratész ajropéer.
Egy gumicsizmás értelmiségi. Ha
jobban odafigyelünk: Laskával
nem történik semmi különös,
ami ne fordulhatna elő bárkivel.
Ha még jobban odafigyelünk,
akkor is erre az eredményre ju-
tunk. Ezért nagyon kell figyelni
rá.

Szeretjük Laska Lajost. Ahogy
Chaplint, Ábelt, Svejket, Fülig
Jimmyt vagy Sancho Panzát.
Újabb és újabb inkarnációkkal
lepi meg az olvasókat, miközben
személyisége folyamatosan gaz-
dagodik, egyszerre lesz bonyo-
lultabbá és átláthatóbbá.” 

(Krebsz János)



Erdélyiek is részt vesznek a bizalom zarándokútjának következő állomásán

Harmincezer fiatal készül Rómába
Erdélyből néhány autóbusznyi fiatal tölti Rómában a szilvesztert, Európából több tízez-
ren kelnek útra karácsony után az Örök Város felé. A bizalom zarándokútját 35. alkalom-
mal rendezi meg a Taizéi Közösség, amelyre idén december 28. és 201 3. január 2. között
kerül sor Rómában.

A katol ikus, protestáns, ortodox
zarándokok egész Európából érkez-
nek az olasz fővárosba, és december
29-én 1 8 órakor a Szentatyával talál-
koznak a Szent Péter téren. A fiatalok
délelőttönként az egyházmegye plé-
bániáin gyűlnek össze, majd délutá-
nonként és este tematikus találko-
zókon és imádságokon vesznek részt
a város központjában.

Erdélyben a rendszerváltás utáni el-
ső évben már elkezdődött a taizéi moz-
galom szervezése, elsősorban refor-
mátus és katol ikus kezdeményezésre. A
taizéi lelkiségnek fontos eleme a fele-
kezetek (és kultúrák) közti hídépítés,
ami nem a különbségek összemosását
vagy eltörlését jelenti, hanem egymás
elfogadását az egyetlen Jézus Krisztus-
ban. Nem véletlen, hogy a mozgalom
elsősorban fiatalokhoz szól, akik számá-
ra meghatározó lelki élményt nyújthat
egy európai nagyvárosban, egy keresz-
tény családnál vagy iskolák tornatermé-
ben felál l ított tömegszál láson töltött
szilveszter, a hatalmas sátrakban tucat-

nyi nyelven végigénekelt és -imádko-
zott pil lanatok. A kilencvenes évek ele-
jén az ökumenikus mozgalom különösen
nagy népszerűségnek örvendett Erdély-
ben – mi sem bizonyítja ezt jobban, mint
hogy az 1 990/1 991 -es prágai találko-
zóra különvonattal utaztak a zarándo-
kok, és azt azt követő években is
szerveztek autóbuszos csoportokat a za-
rándoklatokra, szinte minden nagyobb
városban. A taizéi mozgalom iránti ér-
deklődés mintha lanyhulni látszana az
utóbbi időben. Idén Marosvásárhelyről
már nem tudtak külön autóbuszt indí-
tani, a jelentkezőket átirányították a ko-
lozsvári csoporthoz. Lukács Márta, a
marosvásárhelyi taizés csoport vezető-
je szerint az érdeklődés csökkenése az-
zal magyarázható, hogy nagyon sok más
lelkiprogram is kínálkozik minden plé-
bánián, a taizés lelkiséget pedig először
meg kel l ismertetni ahhoz, hogy a kö-
zösség kialakulhasson.

A római programok hét nagy
templomban zajlanak majd: a Falakon
kívül i Szent Pál-bazil ika, a Lateráni

Szent János-bazil ika, a Santa Maria
Maggiore, a Santa Maria degl i Angel i e
dei Martiri (az angyalok és mártírok
Szűz Máriájának temploma), Santa
Maria in Aracoel i (az Ég oltáráról neve-
zett Szűz Mária-templom), Santa Maria
sopra Minerva (a Minerva fölötti Mária-
templom) és a Szent Ignác-templom ad
otthont az eseményeknek.

Alois testvér, a taizéi prior a Laterá-
ni Szent János-bazil ikában tartja el-
mélkedéseit, amelyek óriáskivetítőkön
követhetők lesznek a másik hat bazil i-
kában is. A fiatalokat a plébániák és a
családok látják vendégül. Gianni Ale-
manno polgármester az eseményt be-
mutató sajtótájékoztatón december
4-én hangsúlyozta: „a valódi hír az,
hogy a családok kitárják otthonaik ajta-
ját. Fogadjuk úgy az érkező fiatalokat,
hogy ők ajándék a város számára.”Dá-
vid testvér szavai szerint ez a harminc-
ezer fiatal a békéről tesz majd
tanúságot Rómában, és elősegíti egy
testvéribb és szol idárisabb társadalom
építését – írja a SIR.

A Brassói Lapok, Hargita Népe, Központ, Nyugati Jelen és Székely Hírmondó
val lásos mel léklete. Megjelenik minden héten.
A szerkesztőtanács tagjai: Baróti László-Sándor, Darvas-Kozma József,
dr. Orbán Szabolcs OFM, Szénégető István.
Ügyvezető: Lukács János István.
Telefonszám: 0364-1 4871 9, email : iroda@keresztal ja.ro, web: www.keresztal ja.ro.
Kiadja a Pax et Bonum Egyesület, a partnerlapok kiadóival közösen.
Minden jog fenntartva.

Örkény István

A megváltó
Délelőtt tíz óra volt, amikor az

író befejezte új drámáját. Este még
két nehéz jelenete volt hátra. Átírta
az éjszakát. Közben legalább tíz
feketét főzött magának, és leg-
alább tíz kilométert gyalogolt a
szűk szál lodaszobában alá s felez-
ve. Most mégis olyan frissnek érez-
te magát, mintha nem is volna
teste, olyan boldognak, mintha

megszépült volna az élet, és olyan
szabadnak, mintha megszűnt vol-
na lenni a világ.

Még egy kávét főzött. Lesétált a
partra. Megkereste a csónakost.

– Kivisz-e a vízre egy kicsit, Volentik
bácsi? – kérdezte tőle.

– Tessék beülni – mondta a
csónakos.

Borús volt az ég, de a szel lő se

rezdült. Mint egy óriási máriaüveg-
lap, olyan sima és szürke és csil logó
volt a tó. Volentik bácsi gyors, de rö-
vid csapásokkal evezett, ahogy a Ba-
latonon szokás.

– Mit gondol? – kérdezte az író, mi-
kor már jó darab utat megtettek. – Ide
látni még a partról?

– Még ide – mondta a csónakos.
Továbbmentek. Az üdülő piros cse-

A harmincezer fiatal a békéről tesz majd tanúságot Rómában

ni. Egyedül Isten szeretete töltheti be
azt az űrt, amelyet ma az egoizmus az
emberek, a családok, a nemzetek és a
világ történetében okoz”– tette hozzá
az egyházfő. Hangsúlyozta, hogy a „ha-
mis orvoslás”– mint például a kábító-
szer – „a semmi poklába taszítja az
embert”.

XVI . Benedek pápamobil lal tette
meg az utat a Vatikán és a Róma köz-
pontjában levő Szűz Mária-szobor kö-
zött, az olasz főváros vásárlóutcáin
keresztül. A karácsonyi vásárlást meg-
szakítva ezrek siettek a Spanyol lépcső-
höz üdvözölni az egyházfőt. Olasz-
országban december 8. ál lami
ünnepnapnak számít.

réptetejét lassan elborították a fák. A
partnak csak a zöldje, a vonatnak csak
a füstje látszott.

– Még most is? – kérdezte az író.
– Még most is – mondta a csónakos.
Csak az evezők csobbanása hal lat-

szott; a partról már nem ért idáig a
hang.

Összemosódtak a házak, a kikötők és
az erdők. Már csak egy ceruzavonás lát-

szott, ahol véget ért a tó.
– Még most is ide látni? – kérdezte

az író.
A csónakos körülnézett.
– Ide már nem.
Az író lerúgta a lábáról a szandált, és

fölál lt.
– Akkor húzza be az evezőt, Volentik

bácsi – mondta. – Megpróbálok egy ki-
csit a vízen járni.

A pápa szerint a mai sajtónak
nem lenne hír az angyali üdvözlet

Korunk semmibe vesző rohanásának
következményeiről beszélt XVI . Bene-
dek pápa szombaton a római Spanyol
lépcsőnél, ahol a szeplőtelen foganta-
tás ünnepén Szűz Mária szobrát koszo-
rúzta meg. „Ha az angyal i üdvözlet most
történne meg, a mai újságokban nyo-
ma sem lenne, mivel Szűz Mária és az
angyal találkozása tel jes csendben tör-
tént”– mondta XVI . Benedek a Spanyol
lépcső közelében ál ló Szűz Mária-szo-
bornál mondott beszédében. A szobrot
IX. Pius 1 854-ben, a szeplőtelen fogan-
tatás dogmájának kinyilvánításakor ál-
l ította. „Pedig néha a nyugodt csend
többet ad, mint a lázas tevékenység,
amelyben képtelenek vagyunk megál l-

Ajándékozzuk meg magunkat, gyermekeinket az öröm-
szerzés örömével!

Beteg voltam és meglátogattál ! Gyenge, elesett ember hóna alá
nyúlni nagyon szép dolog! Ahogyan megtanulunk írni, olvasni, bicikl iz-
ni, úszni, ugyanúgy tanulnunk és tanítanunk kel l az irgalmasság csele-
kedeteit is! Tudatosan a gyermekeinket szoktatnunk kel l erre a szép
erényre. Jézus, mint jó pedagógus, 72 tanítványát felkészíti az irgal-
masság cselekedeteinek a gyakorlására, majd elküldi őket, és Ő imád-
ságos szeretettel felügyel i „növendékeit”. Majd mikor a tanítványok
hazaérnek, Jézus kikérdezi őket, meghal lgatja, hogy milyen „nagy dol-
gokat tett ál taluk az Isten!”. Majd mint egy igazi pedagógus, boldogan
örömében feluj jong.

Az adventi csendben vigyük el a gyerekeinket kórházba, öregottho-
nokba, látogassuk meg a szenvedő, beteg testvéreinket egy kis gyü-
mölccsel , egy-egy szál virággal !

Szeretettel , Csaba testvér

Keresztalja « 1 3. oldal

Udvarhelyre várják a családokat

Mennyország. A rendezvény meg-
hívott előadója Bíró László, a Ma-
gyar Katol ikus Püspökkari Kon-
ferencia családreferens püspöke. A
rendezvényen sor kerül meghitt
hangulatú együttlétre, tanúságté-

www.keresztal ja.ro/teglak

Lukács János

Visszaszámlálás
helyett

Mi értelme van az adventnek? Túl azon, hogy a karácsonyvárás idő-
szaka ez, van valami mélyebb, ha tetszik, „komolyabb” jelentése, je-
lentősége? Vagy csak annyi, hogy ilyenkor kel l elvégezni a szükséges
bevásárlásokat, nagytakarítást, ünnepi előkészületeket?

A keresztény ember Jézus születését, tágabb értelemben pedig Jé-
zus második el jövetelét várja, legalábbis az egyházi tanítás szerint. A
gyakorlatban ez többnyire úgy történik, hogy gyertyát gyújtunk az
adventi koszorún, megtörölgetjük és a szekrény tetejére tesszük a kis
házi betlehemecsét, jászolocskával, előkeressük a Karácsonyi dalok
fel iratú cédét a tavaly elpakolt dobozból, és felnőttesen mosolygunk
egyet, amikor gyermekünk boldogan kinyitja a csokit rejtő, soron kö-
vetkező ablakot a szupermarketben vásárolt adventi naptáron.

Most gondol junk bele abba, hogy igazából magára a megszületen-
dő Istenre várunk ezekben a napokban-hetekben, a világ Urára és Te-
remtőjére, Akinek az életet köszönhetjük, és Aki vár ránk a halálunk
óráján. Al igha lehet az elmélet és a gyakorlat közötti kontraszt fölött
eltekinteni. Nem arról van szó, hogy ne lehetne kedves az ember szí-
vének a karácsonyvárás romantikája, édeskés-angyalkás, szelíd ábrá-
zolása, sokkal inkább arról, hogy a színek, a fények, lényegében az
egész ünnepvárás, úgy, ahogyan azt a családban évről évre megél jük,
ne merül jön ki csil logó külsőségekben. Nemcsak a vásárlási és takarí-
tási hajszára gondolok, hanem a jószándékkal megélt, de igazából ke-
vés tartalmat hordozó adventi időszakra is, ahol rég nincs már
várakozás, csak közönséges készülődés.

Persze, Istent várni nem egyszerű feladat, hogyan is tudná az em-
ber, miként fogjon hozzá, egyáltalán, mi az ő teendője a várakozás-
ban. A jezsuiták népszerű blogján ez a kérdés jelent meg néhány évvel
ezelőtt, az advent kapcsán: lehet-e hitelesen Istent várni? A szerző az-
tán egy népszerű írót idéz, aki szerint Isten csak a jelenlétben közelít-
hető meg. Ezzel el lentétben, mi túlságosan is a múltban és a jövőben
élünk, meg kel l tehát tanulnunk a jelenben élni. „Nem így kéne vára-
koznunk is?”– teszi fel végül a kérdést a jezsuita szerző, aki úgy látja,
talán ez valódibb, hitelesebb istentapasztalathoz vezethetne.

telekre, sok vidámságra, közös já-
tékra, közös éneklésre, a gyerekek
számára korcsoportok szerint fog-
la lkozásokra, valamint különböző
meglepetésekre. A rendezvény ün-
nepi hálaadó szentmisével zárul .
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Tízéves a Családpasztorációs
Szolgálat a Gyulafehérvári Főegy-
házmegyében. Ebből az alkalomból
201 3. ápri l is 20-án a Gyulafehérvári
Főegyházmegye családpasztorációs
munkacsoportja a székelyudvarhe-
lyi sportcsarnokban Főegyházme-
gyei Családnapot szervez, amelyre
szeretettel várják főegyházme-
gyénk családjait, családos közössé-
geit, a házasságot és családokat
támogató lelkiségi mozgalmakat, a
nagycsaládosokat, papokat és
szerzeteseket. A rendezvény leg-
főbb célkitűzése a hálaadás az el-
múlt tíz év kegyelmeiért, a
töl tekezés és természetesen a há-
zasság és a család ünneplése. A
mottó, ami köré a nap eseményei
csoportosulnak: Család + Hit =

Csütörtök, 2012. december 13.

Óriás adventi koszorú Kolozsváron
Négy méter átmérőjű, óriás adventi

koszorú várja a kolozsvári Szent Mihály-
templom bejáratánál a híveket, a
fenyőgal lyakat hatalmas utánfutóval
szál l ították a helyszínre. A koszorút
fényfüzér díszíti, néhány nap múlva a
harmadik – rózsaszín – gyertyát is
meggyújtják rajta. Advent harmadik
vasárnapja az öröm vasárnapja, a l i la
mel lett ezen a napon a rózsaszín is
használható l iturgikus színként.

Püspököt választ a református egyház
Holnap vá lasztja meg az Erdélyi

Református Egyházkerü let (EREK)
az ú j püspökét és az egyházkerü let
vezetőtestü letét. Az egyházkerü let
élén 1 2 éve á l l ó Pap Géza leköszö-
nő püspök helyére két jelöl t pá lyá-
zik: Kató Béla , az Erdélyi Refor-
mátus Egyházkerü let jelen leg i
püspökhelyettese és Székely Jó-
zsef, a Kolozsvári Al sóvárosi Gyü le-
kezet (ismertebb nevén a Kétágú
református templom) lelkipászto-
ra . Az EREK-hez tartozó tizenöt
egyházmegye lelkészi és vi l ág i
képviselői Kolozsváron, a Beth len
Kata Diakón ia i Központban gyűl-
nek össze holnap, hogy megvá-
l asszák az elkövetkező hat évre a

vezetőtestü letet. Az egyházkerü let
püspöke és a most megválasztandó
többi tisztségviselő hat évig gya-

korolhatja rég i /ú j tisztségét. A
püspök legtöbb két, egyenként
hatéves mandátumot töl thet be.

Bíró László az MKPK családreferens püspöke

Kató Béla Székely József

12. oldal december 13–19.>> Keresztalja
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Udvarhelyre várják a családokat

Mennyország. A rendezvény meg-
hívott előadója Bíró László, a Ma-
gyar Katol ikus Püspökkari Kon-
ferencia családreferens püspöke. A
rendezvényen sor kerül meghitt
hangulatú együttlétre, tanúságté-

www.keresztal ja.ro/teglak

Lukács János

Visszaszámlálás
helyett

Mi értelme van az adventnek? Túl azon, hogy a karácsonyvárás idő-
szaka ez, van valami mélyebb, ha tetszik, „komolyabb” jelentése, je-
lentősége? Vagy csak annyi, hogy ilyenkor kel l elvégezni a szükséges
bevásárlásokat, nagytakarítást, ünnepi előkészületeket?

A keresztény ember Jézus születését, tágabb értelemben pedig Jé-
zus második el jövetelét várja, legalábbis az egyházi tanítás szerint. A
gyakorlatban ez többnyire úgy történik, hogy gyertyát gyújtunk az
adventi koszorún, megtörölgetjük és a szekrény tetejére tesszük a kis
házi betlehemecsét, jászolocskával, előkeressük a Karácsonyi dalok
fel iratú cédét a tavaly elpakolt dobozból, és felnőttesen mosolygunk
egyet, amikor gyermekünk boldogan kinyitja a csokit rejtő, soron kö-
vetkező ablakot a szupermarketben vásárolt adventi naptáron.

Most gondol junk bele abba, hogy igazából magára a megszületen-
dő Istenre várunk ezekben a napokban-hetekben, a világ Urára és Te-
remtőjére, Akinek az életet köszönhetjük, és Aki vár ránk a halálunk
óráján. Al igha lehet az elmélet és a gyakorlat közötti kontraszt fölött
eltekinteni. Nem arról van szó, hogy ne lehetne kedves az ember szí-
vének a karácsonyvárás romantikája, édeskés-angyalkás, szelíd ábrá-
zolása, sokkal inkább arról, hogy a színek, a fények, lényegében az
egész ünnepvárás, úgy, ahogyan azt a családban évről évre megél jük,
ne merül jön ki csil logó külsőségekben. Nemcsak a vásárlási és takarí-
tási hajszára gondolok, hanem a jószándékkal megélt, de igazából ke-
vés tartalmat hordozó adventi időszakra is, ahol rég nincs már
várakozás, csak közönséges készülődés.

Persze, Istent várni nem egyszerű feladat, hogyan is tudná az em-
ber, miként fogjon hozzá, egyáltalán, mi az ő teendője a várakozás-
ban. A jezsuiták népszerű blogján ez a kérdés jelent meg néhány évvel
ezelőtt, az advent kapcsán: lehet-e hitelesen Istent várni? A szerző az-
tán egy népszerű írót idéz, aki szerint Isten csak a jelenlétben közelít-
hető meg. Ezzel el lentétben, mi túlságosan is a múltban és a jövőben
élünk, meg kel l tehát tanulnunk a jelenben élni. „Nem így kéne vára-
koznunk is?”– teszi fel végül a kérdést a jezsuita szerző, aki úgy látja,
talán ez valódibb, hitelesebb istentapasztalathoz vezethetne.
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nő püspök helyére két jelöl t pá lyá-
zik: Kató Béla , az Erdélyi Refor-
mátus Egyházkerü let jelen leg i
püspökhelyettese és Székely Jó-
zsef, a Kolozsvári Al sóvárosi Gyü le-
kezet (ismertebb nevén a Kétágú
református templom) lelkipászto-
ra . Az EREK-hez tartozó tizenöt
egyházmegye lelkészi és vi l ág i
képviselői Kolozsváron, a Beth len
Kata Diakón ia i Központban gyűl-
nek össze holnap, hogy megvá-
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vezetőtestü letet. Az egyházkerü let
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Bíró László az MKPK családreferens püspöke

Kató Béla Székely József
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Fizika, kémia, orvostudomány-élettan, irodalom és a béke – azok a
területek, amelyeken előrelépésekre, újításokra az emberiségnek
állandóan szüksége van. Emellett tette le voksát Alfred Nobel, a 19.
században élt bőkezű svéd feltaláló, mikor végrendeletében vagyonát
nem csodálkozó rokonaira, hanem a jövő nemzedékek kiemelkedő
alkotóira hagyta.

>> Életmód

Megvan az 
alkoholizmus
oka?

A London College mun-
katársai szerint egy gén
segíti elő az alkoholiz-
must, a következmény
az alkoholizmus hatá-
sára bekövetkező bol-
dogsághormon-szint
emelkedése lehet.

A Proceedings of the Na-
tional Academy of Sciences
oldalain bemutatott
RASGRF-2 nevű gént már
korábban is kapcsolatba
hozták alkoholproblémák-
kal. Állatkísérletes vizsgála-
tokban bebizonyosodott,
hogy azon egyedek esetén,
akiknél a gén hiányzik, az
alkoholbevitel kevesebb
örömöt okoz, mint ahol a
gén jelen van.

Jelen vizsgálatban 663
tizenéves fiú agyának dopa-
minválaszát tesztelték, és a
kérdéses gén jelenléte in-
tenzívebb hatással párosult.
A dopamin az agy elülső
striatumában termelt hor-
monszerű anyag, és jutal-
mazás hatására szabadul fel.
Megkérdezték a tesztala-
nyok italozási szokásait, és
arra a következtetésre jutot-
tak, hogy a RASGRF-2 bűnös
variánsa mellett gyakoribb
volt a fogyasztás.

Azonban a vizsgálat ve-
zető kutatója, Gunter Schu-
mann professzor rávilágít,
hogy az erős alkoholfo-
gyasztás nem csupán egy
gén jelenlétének következ-
ménye, hiszen azt számos
más gén, valamint környe-
zeti faktorok is befolyásol-
ják. Az viszont ténynek tű-
nik, hogy a RASGRF-2 gén
befolyásolja az alkohol
örömszerzési készségét,
mégpedig a jutalmazási
központon, a dopamin-fel-
szabaduláson keresztül. Ez
azt jelenti, hogy RASGRF-2
gén megnöveli az alkoholiz-
mus kockázatát.

Az Egyesült Királyságban
évente mintegy 5 ezer tizen-
évest kell kórházban ellátni
alkoholmérgezés tüneteivel.

Forrás: betegszoba.hu

Alfred Nobel Stockholmban
született 1833-ban, apja mér-
nök, anyja háziasszony, majd ké-
sőbb bolttulajdonos. Két bátyja
volt ekkor. A család pár évvel ké-
sőbb Szentpétervárra költözött,
így ő 17 éves korában már nem
kevesebb, mint 5 nyelven beszélt
és írt: svédül, oroszul, franciául,
angolul és németül. Közben a
viszonylagos jómódban élő csa-
ládba Nobel-díjújabb fiúgyerek,
Alfred öccse is megérkezett.

Apjának nem tetszett, hogy
a fizika és kémia mellett Alfred
a költészet nagy pártolója volt,
és azt szerette volna, hogy fiából
vegyészmérnök váljon. Alfred
Párizsba távozása után azonban
az események érdekes fordula-
tot vettek: főszereplőnk megis-
merkedett a nitroglicerin olasz
feltalálójával, Ascanio Sobrero-
val, így kezdetét vette a tökéletes

robbanószer kifejlesztéséért
folytatott rettenetes harc. Ebben
a kezdetekkor apja támogatását
élvezte, de mivel egy későbbi,
svédországi, szerencsétlen ki-
menetelű balesetben saját öcs-
cse, Emil halálát okozta, a szülői
támogatásról az esemény után
nem mernék megesküdni.

Végül megszületett a talál-
mány – bányászok és útépítők
segítője és persze ellensége - a
dinamit, melyet Nobel már
1866-ban szabadalmaztatott.
Később is termékeny feltaláló
volt, élete során összesen 355
terméket védetett le. 20 külön-
böző országban voltak gyárai,
így elég találóan kapta kortár-
saitól az „Európa leggazdagabb
csavargója” címet.  

Nobel 1896. december 10-
én halt meg San Remoban, saját
család nélkül. Ugyancsak 

december 10-én adják át ma is
az arra érdemeseknek az általa
alapított Nobel-díjat. Hogy mi
késztette vagyona ilyen célú fel-
ajánlására, azt csak sejteni tud-
juk - és hogy a nemes cseleke-
detre ne vetüljön túl nagy árny,
csak megjegyzem, a nagylelkű-
ség mellett talán a bűntudatnak
is volt ebben egy aprócska sze-

repe.
Az eredetileg felállított kate-

góriákhoz - fizika, kémia, orvos-
tudomány-élettan, irodalom és
béke – később a közgazdaságtan
is csatlakozott (a Közgazdasági
Alfred Nobel Emlékdíj), és így

együtt évről-évre 6 témában dí-
jazzák diplomával, éremmel, és
jelenleg mintegy 10 millió svéd
koronával a legkiemelkedőbb tu-
dósokat, alkotókat, közéleti sze-
mélyiségeket.
Forrás: kamaszpanasz.hu

Tudtad?

l 817 személyt és 23 szervezetet jutalmaztak eddig Nobel-díjjal 1901 és 2010 között.
lA legfiatalabb Nobel-díjas, Lawrence Bragg mindössze 25 évesen vehette át az érmet apjával

folytatott fizikai kutatásainak elismeréseként.
lA legidősebb Nobel-díjas a közgazdaságtanban kiemelkedőt alkotó Leonid Hurwicz, akit 90

éves korában jutalmaztak éremmel és némi nyugdíjat kiegészítő pénzösszeggel.
l Eddig ketten utasították vissza a Nobel-díjat, köztük Jean-Paul Sartre, aki az Irodalmi Nobel-

díjon kívül minden hivatalos elismeréstől alapból elzárkózott.
l4 személy és 2 szervezet kapott eddig egynél több Nobel-díjat, többek között Linus Pauling

(kémia, béke osztatlan díjak); Marie Curie (fizika, kémia); John Bardeen (fizika); Frederick
Sanger (kémia); ENSZ Menekültügyi Főbiztosság (UNHCR – béke) és a Vörös Kereszt (béke).

Amit a Nobel-díjról tudni érdemes

A következő 10 jel alapján
könnyebben felismerheted, ha
a környezetedben valaki 
evészavarokkal küzd, és segít-
hetsz neki, bátoríthatod, hogy
szakemberhez forduljon.

10. Hangulatingadozás
A szorongás és a depresszió tü-
netei gyakran jelentkeznek
azoknál, akik valamilyen evé-
szavarban szenvednek. A kóros
soványság miatt gyakran le-
hangoltak és érzékenyek. Kép-
telenek emberek közé menni,
és álmatlanságban szenved-
nek. Ezek mind az éhezés kö-
vetkezményei. A pánikrohamok
és a félelem a társas megnyil-
vánulásoktól szintén intő jelek.

9. „Nagy zabálások”
A bulimia legfőbb jellemzője,
hogy a betegre hirtelen falás-
rohamok törnek, amely során
abnormálisan sok ételt vesz
magához, nem tud uralkodni
önmagán, elveszíti a kontrollt.
A bulimiások általában titok-
ban, egyedül esznek, ezért is
olyan nehéz felfigyelni a je-
lekre. 

8. Hashajtók
Ha a gyógyszeres szekrénye
vagy a táskája tele van hashaj-
tókkal, fogyókúrás tablettákkal
vagy hánytató szirupokkal, ak-
kor az ismerősöd valószínűleg
bulimiában szenved. Ennek az
evészavarnak gyakori jellem-
zője a különféle gyógyszerek
használata, amiket azért vesz-
nek be, hogy megakadályozzák
a kilók lerakódását.

7. Szüntelen testedzés
A megerőltető tornával töltött
hosszú órák is lehetnek az ano-
rexia vagy a bulimia jelei. Az
anorexiás nők általában mind
többet akarnak fogyni az ön-
sanyargató edzésekkel, a buli-
miásoknak pedig muszáj elé-
getniük azt a rengeteg kalóriát,
amit a falási rohamaik során
magukhoz vettek. A testmoz-
gás akkor válik kórossá, ha már
a mindennapi tevékenységek
rovására megy, vagy komoly
sérüléshez vezet.

6. Megszállottság 
az ételek iránt

Az is figyelemfelhívó jel lehet,

ha az ismerősöd túl sok figyel-
met szentel az ételnek. Például
rengeteg receptet gyűjt, élés-
kamrát halmoz fel magának,
gyakran beszél az ételről, és ha-
talmas lakomákat rendez má-
soknak. Bár ezek igazak lehet-
nek egy hobbiszakácsra is, de
ha mindezek mellé még szo-
katlan evési szokások is társul-
nak, elkezdhetsz aggódni. Pél-
dául magának kis adagokat
szed, de a többieket arra biz-
tatja, hogy egyenek minél töb-
bet.

5. Diéta
Csak bizonyos ételeket hajlandó
megenni szigorú rendszer sze-
rint. Ha nincs elhízva és még
így is minél több kilótól próbál

megszabadulni, akkor valószí-
nűleg anorexiás az ismerősöd.
Megszállottan számolja a ka-
lóriákat, a zsírtartalmat és a
szénhidráttartalmat minden
egyes ételben, amit megeszik?
Ez figyelmeztető jel kell, hogy
legyen a számodra!

4. Bizarr evési rituálék
Ha valaki evészavaroktól szen-
ved, gyakran alkalmazza a kö-
vetkező stratégiákat, hogy el-
rejtse a problémáját mások
elől: átrendezi az ételt a tányér-
ján, mintha evett volna belőle,
a szalvétába rejti az ételt, a für-
dőszobába megy étkezések
után, vagy csak egyszerűen ke-
rüli a nyilvánosságot, ha evésről
van szó.

3. Képtelen normális 
testsúlyt fenntartani

A nők gyakran fogyókúráznak.
Ha az ismerősöd fogyása meg-
haladja a normális kereteket,
akkor aggódhatsz. Az anorexi-
ában szenvedők gyakran a ko-
ruk és a magasságuknak meg-
felelő egészséges testsúlyt
képtelenek elfogadni. Az

egészséges súlyuk kb. 85%-át
találják kielégítőnek.

2. Gyakori látogatások 
a mosdóba

A kilók ellen gyakran önhány-
tatással próbálnak tenni az evé-
szavarban szenvedő nők.  Első-
sorban a bulimiásokra jellemző
ez a viselkedés. Ennek jele lehet
a megduzzadt arc, a nyálmiri-
gyek megnagyobbodása, a fo-
gak okozta sebhelyek a kézfe-
jen és az ujjakon
figyelmeztetnek, hogy az isme-
rősöd hánytatja magát.

1. Túlságosan sokat 
foglalkozik a súlyával

Az anorexiások és a bulimiások
testképzavartól szenvednek,
ami miatt túlságosan sokat
foglalkoztatja őket a súlyuk, és
különböző tévképzeteik vannak
a külsejükkel kapcsolatban. Bár
az anorexiásak néha felismerik,
hogy nagyon vékonyak, de ez
ritkán fordul elő, hiába fogynak
le kórosan soványra.

(P. K.)
Forrás: kamaszpanasz

Az étkezési zavarok 10 jele
Az étkezési zavarokon belül alapvetően kétféle betegséget különböztetünk meg: az anorexiát és a bulimiát. Egy amerikai
felmérés szerint a lakosság 0,6%-a szenved élete során anorexiában, bulimiában pedig 1-3%-uk. És a nők háromszor
annyira érintettek, mint a férfiak. 
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Az oldalt szerkeszti: Czimbalmos Ferenc-Attila

Érdekes, kettős barátságos teremlabdarúgó mérkőzésre került sor minap a berettyóújfalui
Sportcsarnokban, ahol a jövő év februárjában, Belgium ellen Európa bajnoki selejtezőre készülő
magyar teremlabdarúgó-válogatott Székelyföld hasonló együttesét látta vendégül. 

„Öregfiúk” a pályán

ASA ‘70-’90 –
Dinamo ’70-‘90
A tanfelügyelőség, a városi tanács és Polgármesteri
Hivatal, a FCM és a Joma támogatásával harmadszorra
is megszervezi a marosvásárhelyi középiskolák között
zajló kispályás labdarúgó-bajnokságot, a Líceumok
Ligáját, melynek döntőjére december 17-én, hétfőn
délután 18.30 órai kezdettel kerül sor, a
marosvásárhelyi Sportcsarnokban. 

A döntő után, érdekes öregfiúk gálamérkőzésre is sor
kerül, amelyen a 70-es, 80-as és 90-es évek egykori klasszis
labdarúgóit magába tömörítő bukaresti Dinamo lesz az
ellenfele, a hasonló, hajdani kedvenceket felvonultató
valamikori ASA-nak. 

A két csapat színeiben olyan focisták lépnek pályára, mint
Moraru, Prunea, Mihăescu, Mirea, Ciobotariu, Andone, Tâlvan,
Selymes, Fl. Petre, Mateuţ, Augustin, Iftodi, Moga, Orac,
Dragnea és Marian Ivan a Dinamo; Varró, Bíró II. Levente,
Márton László, Ispir, Kanyaró Attila., Márton Levente,
Botezan, Fodor János, Fazakas, Hajnal Gyuszi, Aurel Stoica, M.
Muntean, H. Cioloboc és Ciorceri az ASA színeiben.

A mérkőzésről, amely 19.30 órától kezdődik beszámolót
olvashatnak a jövő heti  lapszámunkban. 

Egy időben, két teremlabdarúgó-
válogatottban Klein és Csoma

Az első mérkőzésen a 
házigazdák, míg a második ta-
lálkozón a vendégek diadal-
maskodtak. A második talál-
kozó jubileumi volt, hiszen
Berettyóújfaluban tízedik alka-
lommal mérte össze tudását a
két válogatott. A győzelmek te-
kintetében a székelyföldiek 8–
2-re vezetnek. 

A székely válogatott, az ud-
varhelyi SK teremlabdarúgói
mellett, a Marosvásárhelyi
City'us, a Sepsiszentgyörgyi
Spicom, a Gyergyószentmiklósi
Inter, a Kézdivásárhelyi KSE és
a magyar bajnoki ezüstérmes
és Magyar Kupa-győztes Me-
zei-Vill Berettyóújfalu sporto-
lóiból állt össze.

A kettős mérkőzésről a Szé-
kelyföld válogatottjának és
ugyanakkor a román teremlab-
darúgó válogatott egyik legis-
mertebb és legsikeresebb játé-
kosával, a marosvásárhelyi
City’us színeiben játszó Csoma
Alpárral beszélgettem: 

– Az első mérkőzésen 8-2
arányban kikaptunk, de össze-
sítésben ez volt a második győ-
zelme Magyarországnak a ket-
tős találkozókon. Kedden még
bajnoki mérkőzéseket játszot-
tunk itthon (a City’us Székely-
udvarhellyel, míg a Sepsiszent-
györgy a Kolozsvárral
mérkőzött), szerdán utaztunk
Berettyóújfaluba, míg csütör-
tökön és pénteken került sor a
mérkőzésekre, így a fáradtság
rovására is írható a gyengébb
teljesítményt, sőt a játékveze-
tők is részrehajlóak voltak.
Ugyanakkor el kell ismernünk,
hogy a magyar válogatott jobb
volt egy fokkal, mint mi, ők he-
tente két alkalommal is talál-
koznak, hisz érdekeltek a te-
remlabdarúgó Európa
Bajnokság selejtező köreiben
is. A második meccsen határo-
zottabban, elszántabban ját-
szottunk és sikerült nyernünk.

– A második találkozón gólt
lőttél, jól játszottál. Csapattársad-
nak, azaz a Székelyföld és a román
válogatott kapusának, Klein La-
cinak hogyan ment a védés?

–Nem az a fontos, hogy gólt
lőttem, fontos, hogy sikerült
visszavágnunk a második mér-

kőzésen, bebizonyítva, hogy a
kis székelyföldi teremlabda-
rúgó-válogatott bármikor
méltó ellenfele lehet a jól ját-
szó, nemzetközi szinten is elis-
mert magyar válogatottnak.
Klein Laci  most is kiválóan tel-
jesített, számos alkalommal ki-
tűnt parádés védéseivel. Ahhoz
képest, hogy mi ilyen felállítás-
ban csak ritkán játszunk, én
úgy gondolom, hogy jó ered-
ményt értünk el. Örülök, hogy
ezúttal győzni tudtunk, statisz-
tikánk is erre kötelezett, immár
elmondhatjuk, hogy az eddig
lejátszott tíz meccsből nyolcat
mi nyertünk. Jelenleg szá-
munkra ez az egyetlen játékle-
hetőség, mivel mi nem szere-
pelünk az UEFA-nál hivatalos
válogatottként. Keressük a
módját, hogy hozzánk hasonló
csapatokkal találkozhassunk,
terveink között szerepel egy ka-
talánok elleni összecsapás is. 

– Mikor volt az utolsó kettős
mérkőzésetek Magyarország el-
len, a berettyóújfalui találkozó-
kat leszámítva?

– Az idén júniusban Kézdi-
vásárhelyen, valamint Székely-

udvarhelyen játszottunk egy-
más ellen. Kovászna megyében
6–3-ra diadalmaskodott a szé-
kelyföldi válogatott, míg a szé-
kelyudvarhelyi találkozót a ma-
gyar csapat nyerte 7–3-ra, ez
volt az első győzelmük az ösz-
szecsapások során. A magyar
válogatottban ezeken a talál-
kozókon játszott először a szé-
kelyudvarhelyi Szécsi Barna, aki
továbbra is a keret tagja.

Legközelebb rajtunk, azaz a
székelyeken a sor, hogy megszer-
vezzük a kettős mérkőzéseket. 

– A magyarországi és a szé-
kelyföldi teremlabdarúgó-válo-
gatott közötti kapcsolat mikor
kezdődött?

– Még 2004-ben kezdődött,
a létező sportágak közül a te-
remlabdarúgás volt az első,
amelyben elindult a kölcsönös
együttműködés. Az első mérkő-
zést szimbolikusan június 4-én,
a trianoni szerződés aláírásának
évfordulóján rendezték meg. 

Mint értesültem róla, a 10.
és 11. mérkőzés szervezésében
óriási szerepet vállalt a brüsszeli
székhelyű Magyar Nemzeti Ki-

sebbségek Európai Érdekkép-
viseleti Irodája és képviselője,
Kiss Antal. A HUNINEU nemcsak
a teremlabdarúgást karolta fel,
hanem a női iúsági kosárlab-
dát és a sakkot is. A jubileumi
találkozó alkalmából a Magyar
Labdarúgó Szövetség képvise-
lői, akik 2004 óta folyamatosan
partnerek a szervezésben, tisz-
teletbeli székely címet kaptak
a székelyföldi küldöttségtől.

– A kettős mérkőzés után,
Klein Lacival a román válogatott
tagjaként Montenegróba is el-
jutottatok, ahol két barátságos
mérkőzést játszottatok, a 
házigazdák válogatottja ellen.
Milyen eredmények születtek?

– Sito Rivera szövetségi ka-
pitány vezetésével mindkét
mérkőzést megnyertük, az el-
sőt 4-1, míg a másikat 4-2
arányban. 

Ezúttal a City’us csapatát
nyolc játékos képviselte, éspe-
dig: Klein László, Florin Matei,
Florin Ignat, Răzvan Radu, Ro-
bert Lupu, Cosmin Gherman,
Mimi Stoica és jómagam. 

Daniel Isăilă egészségi
állapota kielégítő
A B-osztályos labdarúgó bajnokság őszi idényének
legutolsó, 15. fordulójában, a FC Olt elleni hazai mér-
kőzés szünetében, a vásárhelyiek brassói illetőségű
vezetőedzője, Daniel Isăilă – a felgyülemlett stressz
és főleg a többszöri megfázás miatt –szívburokgyul-
ladást szenvedett és kórházba került.

Az orvosok kéthetes
pihenést javasoltak neki,
emellett gyulladáscsök-
kentő gyógyszereket kel-
lett szednie. 

Jelenleg a vezetőedző
jól van, nyilatkozott is már
az együttes tavaszi idé-
nyéről, sőt az azt meg-
előző időszakról is: 

„A FCM labdarúgó
együttese január 21-én
fog összegyűlni.  Egy 12-
15 tagú, befutott, ismert
játékosokból álló keretből fogunk 5-6 labdarúgót kiválo-
gatni, akik erősíteni fogják a csapatot a tavaszi idény fo-
lyamán, de egyelőre ezek neve nem nyilvános. 

Kedvezőtlen, hogy három fordulón keresztül állni fogunk,
amikor más együttesek pontokat szerezhetnek. Remélem,
hogy ütőképes együttest tudunk összekovácsolni a felkészítő
időszakban, hogy megvalósíthatjuk a célkitűzést, vagyis az
A-osztályba való visszajutást. Elmondhatom, hogy a lehe-
tőségeknek megfelelően, becsülettel helyt álltunk az őszi
idény folyamán, mindamellett, hogy jobban is szerepel-
hettünk volna” - mondta el Isăilă.

Az együttes a dobogó harmadik fokáról várja a tavaszi
folytatást, hét ponttal lemaradva a 27 pontot gyűjtő éllovas
brassói Corona mögött. 

A berettyóújfalui eseményen a mexikói lab-
darúgó világbajnokságon szerepelt magyar
válogatott gólvágója, a budapesti Honvéd haj-
dani sztárja, Esterházy Márton is megjelent,
aki jelenleg a magyar teremlabdarúgás sza-
kágvezetője.
A kettős találkozó előtt felhangzott a székely
és a magyar himnusz is.
Magyarország–Székely válogatott1–2 (0–0)
Gólszerzők: Lódi (40.), illetve Mánya (32.), Gál
(33.)
Magyarország–Székely válogatott 8–2 (5–1)
Gólszerzők: Lódi, Rábl 2–2, Dróth, Németh P.,

Trencsényi, Csopaki (büntetőből), illetve Má-
nya, Csoma Alpár.

Magyarország: Pallai Gábor – Rábl János,
Trencsényi János, Lovas Norbert, Szécsi Barna 
Cserék: Frank Péter, Balázs Zoltán, Lódi Tamás,
Dróth Zoltán, Harnisch Ákos, Csopaki István,
Sámson Zoltán, Németh Péter, Dávid Richárd.
Székely válogatott: Klein László – Gál István,
Csoma Ferenc, Csoma Alpár, Mánya Szabolcs.
Cserék: Péter Róbert (kapus), Szabó Zsolt, Szőcs
László, Birtalan Barna, Bíró Attila, Gazda József,
Nagy Zsolt, Máté József, Pulugor Zsolt 
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Anyókák a ködben című rejtvényünk helyes megfejtése: – Jaj, ne üsd el Elemér, vigyázz a drága kocsira, hiszen csak most vettük! 


