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

Sport

Dr. Pongrácz Antal 
Emlékverseny
E heti sportrovatunkban rövid interjút olvashatnak dr.
Pongrácz Máriával, minden idők legsikeresebb Maros
megyei párbajtőrözőjének, dr. Pongrácz Antalnak az
özvegyével. A beszélgetésre a szombaton megtartott
Dr. Pongrácz Antal Emlékverseny után került sor.
Ugyanakkor megszólaltatjuk dr. Pongrácz Mátyás Ist-
vánt is, a néhai kiváló sportember fiát, aki 15 év után
tért vissza a pástra.

Vélemény

Bértollnokok, manipulátorok

...szélsőségesnek nyilvánították a tüntetést, il-
letve annak egyes résztvevőit. Mintha érdekük
lett volna a magyar tömegek lejáratása, olyan
vérmes lelkesedéssel vagdalkoztak a számukra
felkínált, állami pénzekből fenntartott média-
felületeken. Mit számít az olvasók, a hallgatók
vagy a nézők véleménye, ha a pénzt nem ők
utalják a bankszámláikra, hanem az intéz-
ményvezetőik, az állami hatalom emberei, a
média manipulátorai? Kit érdekel az utca
hangja, ha a sajtóban csak a jól meghatározott
feladatokkal megbízott hivatalos megmondó-
emberek juthatnak szóhoz? 

>>> 3. oldal

Vélemény

Élet az EU-ban

Szűkebb pátriánkban a kilencvenes évek a
régi, nagymúltú vásárhelyi gyárak, üzemek
bezárását hozta, lásd Elektro, Metalotehnica,
később IMATEX, a bőr- és kesztyűgyár, aztán a
konzerv-, majd cukorgyár, hogy csak a legje-
lentősebbeket említsem. Mára alig-alig folyik
árutermelés a városban, a vegyipari kombiná-
tot, illetve a bútorgyártást leszámítva az ön-
kormányzatok, illetve a bevásárlóközpontok a
legnagyobb munkaadók. Szolgáltatás és ke-
reskedelem – ennyi, ami maradt, mindenki
ebből próbál megélni. Ahogyan lehet.
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Társadalom

Vásárhelyi tavasz: Szakszerű
munka vagy kegyetlen fairtás?
Ha március, akkor a városban mindenhol zöldövezet-
karbantartás, favágás és -metszés zajlik. A városháza il-
letékesei indokolnak, a környezetvédő civil szervezetek
pedig kifogásolnak. Cikkünkben Csegzi Sándort, a pol-
gármester tanácsadóját, és Szakács László ökológust, a
Rhododendron Környezetvédemi Egyesület vezetőjét
kérdeztük a Ligetben, és a város más utcáiban történő
fakivágások miértjéről, illetve annak szakszerűségéről.
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(Tudnivalók a 8. oldalon)
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„Kuncsorgás által 
jogot szerezni lehetetlen”

Pál-Antal Sándor történészről mindenekelőtt azt kell tudni, hogy bármennyire furcsa is, de az egyetemi tanulmányait köz-
gazdaságtan szakon indította. Történelem szakra csak másodévesként iratkozott át. Ezen a héten vele beszélgettünk. Olva-
sóinknak elmondja, hogy miként lesz egy csíki gyerekből történész, elárulja, hogy kik voltak azok, akik lépteit irányították.
1990-ig mindössze három magyar nyelvű tanulmányt tehetett közzé… Beszéltünk a kutatási területeiről és az ars poeticá-
járól is. Szót ejtettünk a mai román és magyar történetírás viszonyáról, a magyar történész utánpótlásról, a díjairól, és nem
utolsó sorban a székely autonómiatörekvésről. Beszélgetésünk végén elmondja, hogy mi hiányzik az életéből, és azt is, hogy
mit tartalmaz számára a „hogyan tovább”. 



Mélyben 
(Éjjeli menedékhely)

A Mélyben c. darab március
21-én, csütörtökön 21 órától, il-
letve 22-én, pénteken 19 órától
látható a Nemzeti Színházban.
A csütörtöki előadást a Harag
György-egyetemistabérlettel, a
péntekit szabadbérlettel lehet
megtekinteni.

Kirándul a Nagyinet
A Maros Megyei Könyvtár

kövesdombi fiókja Nagyinet
programjának keretében újabb
kirándulást szerveznek. Április
13-án, szombaton reggel 8 óra-
kor középkori kincsek nyomába
indulnak, felfedezőútjuk során
Szászkézd várát tekintik meg,
majd Miklóstelkére, Erkedre,
Berethalomra, Segesvárra láto-
gatnak a kalandvágyó szépko-
rúak. Érdeklődni, feliratkozni a
kövesdombi könyvtárban, il-
letve a 0748-741508-as tele-
fonszámon lehet.

Ughy Levente: Ecce homo
A Csendház Művészeti Alapít-

vány szervezésében Ughy Levente
marosvásárhelyi iparművész fa-
és üvegalkotásaiból Ecce homo

címmel nyílt kiállítás a várban
levő Múzeum kávézóban. A tárlat
április 5-ig naponta 9-21 óra kö-
zött látogatható.

Előadások a Stúdióban 
és a Bábstúdióban

Március 21-én, csütörtökön
20 órától a Stúdió Színházban a
Liolá című előadást tűzték mű-
sorra. 22-én, pénteken 19 órá-
tól a Születés, szerelem, halál
című nonverbális felnőttelőa-
dásra várják a Bábstúdióba a
nagyérdeműt.

Hangverseny
Március 21-én, csütörtökön

este 7 órától szimfonikus kon-

certre kerül sor a Kultúrpalota
nagytermében. Vezényel: Theo
Wolters (Hollandia), zongorán
játszik: Jacub Tchorzewski (Len-
gyelország). Műsoron: Soszta-
kovics – F- dúr zongoraverseny,
Franck – d-moll szimfónia.

A Borsos Tamás Egyesület
rendezvénye

A Borsos Tamás Egyesület
márciusi meghívottja Ősz Előd,
az Erdélyi Református Egyház-
kerület történész-levéltárosa.
Előadásának címe: Kálvin erdé-
lyi recepciójának marosvásár-
helyi vonatkozásai. Az előadás
időpontja: március 21., 18 óra.
Helyszín: a marosvásárhelyi Bo-

lyai téri unitárius egyházközség
Dersi János-terme.

X-Faktor-meghallgatás 
Marosvásárhelyen

A magyarországi tehetség-
kutató szervezői idén is tartanak
Erdélyben meghallgatást,
amelyre Marosvásárhelyen már-
cius 27-én 13 és 20 óra között
kerül sor a Jazz&Blues Clubban.

Erdély mártírjai

2013. március 21-én, ma dél-
után 5 órakor Marosvásárhelyen,
a Bolyai téri unitárius templom
nagytermében tartják Tófalvi
Zoltán 1956 erdélyi mártírjai
című sorozata V. kötetének ün-
nepélyes bemutatóját. A könyv
az  "erdélyi kérdés" kialakulásá-
ról, akuttá válásáról és a megol-
dási kísérletekről szól. A kötet
nemzetközi sikerét bizonyítja,
hogy a bevezető tanulmány
angol nyelven is megjelent, ol-
vasható az interneten. A kötetet
bemutatja Káli Király István, a
Mentor Kiadó igazgatója. Fellép
Székely Levente hegedűművész
és csapata. A helyszínen a soro-
zat öt kötete megvásárolható.
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Horoszkóp
Kos: Úgy érezheti a héten, semmi nem úgy alakul, ahogyan
eltervezte, ettől pedig csak még paprikásabb lesz a hangulata,
amit szerencsésen át is ragaszthat másokra. Mielőtt teljes
lenne ön körül a felfordulás, álljon meg egy pillanatra, fogadja
el, ami van, és meglátja, hogy minden jó, ha a vége jó. 
Bika: Fontos munkát vagy szakmai ajánlatot kaphat a héten,
érdemes többet megtudnia róla, mielőtt dönt. Talán számolnia
kell a kollégái irigységével is, de természetének hála hamar el-
simítja a konfliktusokat. Úgy érezheti, a párja nem foglalkozik
önnel eleget, de mi lenne, ha ezúttal ön figyelne rá?  
Ikrek: Mozgalmas hét elé néz, és önre is fér, hogy kizökkenjen
a megszokott rutinból. Végre érzi a tagjaiban a tavaszi lendü-
letet és tetterőt. Egy régi szerelme is felbukkanhat, aki ismét
megdobogtatja a szívét, ha pedig még nincs párja, valószí-
nűleg új udvarlóra talál. 
Rák: A héten pozitív fordulatot vesznek az életében az ese-
mények, különösen azon a területen, ahol régóta várta  az át-
törést. Egy régi ismerőse is felbukkanhat, akitől segítséget
kaphat. A munkában figyeljen az apró részletekre, mert a fi-
gyelmetlenség miatt most súlyos hibát véthet.
Oroszlán: Ezen a héten egy megoldottnak vélt probléma üt-
heti fel újra a fejét, aminek kapcsán azzal szembesülhet, hogy
nem ásott elég mélyre a kérdésben. A munkájában nézetel-
térések várják egy kollégájával, aki megpróbálja meggyőzni
a saját igazáról - ne adja fel az álláspontját!
Szűz: Ezen a héten a megérdemelt pihenés várja. Jót fog
tenni nemcsak önnek, de a kapcsolatainak is. Egy családi vita
rendeződhet, és fény derülhet a félreértésre is, ami mögötte
állt. Ha párban él, romantikus pillanatokra számíthat, ha még
egyedül van, egy baráti program során töltődhet fel.
Mérleg: Eseménydús hét vár önre. Kreativitása szárnyakat
kap, és ötleteit a hétköznapi életben is kamatoztathatja. Szak-
mai téren jó hírek várják, lehet, hogy új állásajánlatot kap. Ha
még nincs párja, mostanában valószínűleg megkörnyékezi a
szerelem, ha párban él, romantikus pillanatok várják.
Skorpió:  A hét megoldást hozhat egy kérdésben, amiben
eddig nem jutott dűlőre. Előfordulhat, hogy eddig szétszó-
ródtak az energiái, most viszont sikerül az adott célra össz-
pontosítania. Lehet, hogy olyan merész tervvel áll elő, aminek
a környezete nem annyira örül. Törekedjen a kompromisz-
szumra.
Nyilas: Ez a hét lazább lehet a szokásosnál, és önre is fér a pi-
henés, mert az utóbbi időben igencsak túlfeszítette a húrt.
Végre jut ideje a családjára és a párjára, amivel kellemes pil-
lanatokat szerezhet önmagának és nekik is. A hétvégén több
baráti meghívást kaphat, az alapján döntsön, amit a szíve súg.
Bak:  A héten sok feladata van, ezért próbáljon mindent
minél egyszerűbben csinálni, így nyerhet több szabadidőt.
Ugyanakkor nem árt, ha figyelmes, mert egy apró probléma
kinőheti magát, vagy valaki a környezetében igyekszik felfújni.
Legyen résen! A magánéletében kellemes pillanatok várják.
Vízöntő: Ez a hét rengeteg újdonságot és sok pozitív lehe-
tőséget sodor az útjába. Minden esélye megvan most a szak-
mai előrelépésre, akár egy új állás formájában. A
magánéletében sem fog unatkozni, ha még nincs párja, most
könnyen az útjába sodródhat az igazi.
Halak: A héten fontos, hogy megváljon néhány aggodalom-
tól, ami eddig nehezítette az életét. Amint elengedi őket, ha-
marosan meglátja, hogy mennyit javul az élete az adott
területen. Elsősorban az anyagiak terén számíthat pozitív for-
dulatokra, de a kapcsolataiban is történhet változás.

Írjon nekünk!
Véleményeit, észrevételeit postai úton a Rózsák tere 16.

szám alá, illetve elektronikus levélben a 
kozpont@kozpont.ro címre várjuk!

Újabb Oltyán bemutató
A huszonhárom éve halott
Oltyán László író, újságíró
most lenne hetvennyolc
éves. Az 1979-ben írt Pi-
henő a hegyen című regé-
nye az olvasó számára igazi
szenzáció: bizonyítja, hogy
a legvadabb diktatúra ide-
jén is készültek olyan
művek – amelyeket ugyan
az asztalfióknak szántak! –,
amelyek a magyar regény-
írás legjobb hagyományait
folytatva olyan kérdésekre
keresik a választ, mint a ha-
talom bűvkörében lehet-e
tisztának, igaznak, nagy-
betűs Embernek maradni? 

Lehet-e úgy  élni, hogy az
önmagát talpig becsületesnek
tartó főhős elfogadja a hatalom
juttatásait, a felfelé buktatással
járó kegyeket, lehetőségeket?

Oltyán László egyértelmű
válasza: így nem lehet élni! Tör-
vényszerű a főhős bukása, ön-

gyilkossága!
Oltyán László Pihenő a he-

gyen című regényének ünne-
pélyes bemutatására 2013.
március 22-én délután öt óra-
kor kerül sor a marosvásárhelyi
unitárius egyházközség Bolyai
téri tanácstermében, annyi ne-
vezetes előadás, kiállítás szín-
helyén.

A kötetet bemutatja: H.
Szabó Gyula, a Kriterion Könyv-
kiadó igazgatója, és Tófalvi Zol-
tán, író, történész, a kéziratot
gondozó, sajtó alá rendező egy-
kori pályatárs. A könyvbemuta-
tón jelen lesz Oltyán László
özvegye is.
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„Már régóta tervezzük a város-
napi rendezvényeknek a Várból, il-
letve a főtérről való
elköltöztetését, és mivel a Lovar-
dát nem sikerült megszereznünk,
a Ligetet választottuk az esemény
helyszínéül. Optimális terület, hisz
a Sportcsarnok megfelel a vásárok
megrendezésére, a szabad téren
kiállításokat szervezhetünk, a sta-
dion pedig tökéletes hely a szín-
padok felállítására. Úgy
gondolom, a főtér a vendéglátás
és a kulturális rendezvények szín-
tere kell legyen, nem beszélve
arról, hogy az ottani események
jelentősen akadályozták a városi
forgalmat” – mondta el Csegzi
Sándor.

A tanácsadó azt is leszögezte,
hogy a több éven át elhanyagolt
stadion végre a város tulajdonába
került, így elvégezhetik a felújítá-
sokat. „31 fát vágnánk ki, amely a
meglévő 150-160-ból talán sok-
nak tűnhet, de ezek beteg fák,
ugyanakkor a zöldövezet rende-
zéséért felelős szakbizottság –
amelynek városi tanácsosokon és
civileken kívül, biológusok, szak-
emberek is tagjai – megvizsgálta
ezeket, sőt, Borbély László, volt
környezetvédelmi miniszter is ki-
szállt a helyszínre, és rábólintott a
fakivágásokra. A Liget mindig a
város büszkesége volt, remélem,
visszanyerheti egykori a hangula-
tát, és helyét a marosvásárhelyiek
szívében” – tette hozzá.

Kinek van igaza?

Szakács László ökológus vi-
szont kétségbe vonja a fák kivá-
gásának és metszésének
indokoltságát, sőt, szerinte terv
nélkül, hűbelebalázs módjára fog-
tak neki a karbantartásnak. „Elő-
ször is le kell szögezni: valóban
szükséges volt a zöldövezet-gon-
dozási munkálatok elvégzése, ám
nem ilyen módon! Az illetékesek-
nek fel kellett volna mérniük pon-
tosan, mennyi helyre lesz majd
szükségük a városnapok meg-
szervezésekor – hova szeretnének
majd sátrakat felhúzni, a város-
napi létesítményeket elhelyezni –

és azon, előre megfontolt terv
szerint dolgozni. A kivágott fák
között valóban voltak öreg fák,
ám a helyszínre érkezve láttam,
hogy több olyan fát is kivágtak,
amelyek elpusztítása nem volt
megalapozott. Ugyanakkor a fa-
metszésekből teljességgel hiány-
zik a szakszerűség, hisz a fák
egészséges alsó ágait vágták le, és
a száraz ágakat otthagyták. Mel-
lesleg az is zavaró, hogy a munká-
latoknak korábban fogtak neki,
mint ahogy a favágási bizottság –
amely ezeket a munkálatokat jó-
váhagyja – döntött volna az
ügyben” – hívta fel a figyelmün-
ket az ökológus.

Csegzi a városháza illetékeseit
ért vádakra azt felelte, hogy nem
szívesen menne bele ebbe a vi-
tába, mert elismert szakemberek
foglalkoznak a város zöldövezeté-
nek rendezésével. „Mindig vannak
elégedetlenkedők, ez a civil világ
velejárója. Az a vád pedig, hogy
korábban fogtak volna neki a kar-
bantartási munkálatoknak, mint
ahogyan a bizottság döntést ho-
zott volna, nem állja a helyét,
mert tavaly novembertől zajlanak
a tárgyalások, egyeztetések, elő-
készületi munkák ezt illetően” –
szögezte le a volt alpolgármester.

Megszakadt a 
párbeszéd a civilek és 
az önkormányzat között

Tudni kell, hogy a 83/2010-es
határozat szerint a civilek csak
konzultatív szereppel vehetnek
részt  a város zöldövezet-rendezé-

sére vonatkozó gyűléseken. „Ko-
rábban teljes jogú tagok voltunk,
de eltávolítottak minket. Azóta ja-
vasoltuk, hogy újra szavazókként
kerüljünk be a bizottságba, de
nem tudok róla, hogy egyáltalán
napirendre tűzték volna ezt. Saj-
nos a korábbi gyűlések is úgy zaj-
lottak, hogy a bizottság döntött,
mi meg utólag elmondhattuk a
véleményünket. Amikor megala-
pozott hatástanulmányokat, eset-
leg helyszíni vizsgálatot
javasoltunk, mondvacsinált
okokra hivatkozva elutasították
azt. Így megszakadt köztünk a
párbeszéd” – mondta el Szakács.

„Díszként tekintenek 
a zöldövezetre”

Szakács elmondása szerint a
legnagyobb hibája a marosvásár-
helyi városrendezésnek, hogy csu-
pán díszként tekintenek a
zöldövezetre, az ökológia és bio-
lógiai szerepét nem veszik figye-
lembe. 

„A zöldövezet rendeltetése a
városban elsősorban az, hogy az
ökológiai szerepét el tudja látni:
csökkentse a város szennyezettsé-
gét, visszatartsa a port, feljavítsa
a mikroklímát, nyáron hűvösebb
levegőt biztosítson, madaraknak
élőhelyet adjon, és csupán e sze-
repek után következik az esztéti-
kai funkciójuk. Ha az „illetékesek”
kontár metszésekkel állandóan
csorbítják a fákat, akkor azok nem
tudják a feladatukat ellátni. Nem
mellesleg ez egy ördögi kör: a
hozzá nem értésből kifolyólag

gyakran metszik a fák lombját,
emiatt a fa tönkremegy, és akkor
erre hivatkozva ki is vágják azt” –
hívta fel a figyelmünket a szakértő.

Hozzátette: meglepő, hogy
bár a zöldövezet-rendezéssel
megbízott szakosztály tagjai kö-
zött vannak szekértők, az elvég-
zett munka, az eredmény
egyáltalán nem vall hozzáértésről,
nem tükrözi az ökológiai szerep
szem előtt tartását.

Preventíve nem 
lehet fákat kivágni

A Liget mellett több vásárhelyi
utcát – Arató, Tudor Vladimirescu,
Budai Nagy Antal – lombköbmé-
terektől fosztanak meg, útjaví-
tásra hivatkozva, ám a városháza
állítása szerint ültetni is fognak
majd csemetéket. „Néhány utca
esetében a favágás indoklása sem
állja meg a helyét, hisz feltételes
esetekre hivatkoznak: akadályoz-
hatják a forgalmat, veszélyeztet-
hetik a járdákat, stb. Ezek aberrált
elképzelések, hisz a parkoló autók
sokkal inkább hátráltatják a for-
galmat” – mondta el Szakács.

Meg nem erősített informá-
ciók szerint az Arató utcában azért
vágják ki a fákat, mert az ott lévők
különböző fajtájúak, ennek követ-
keztében eltérő időközönként hul-
latják leveleiket, emiatt az
önkormányzatnak több pénzt kell
az utca takarítására fordítania. A
szándék szerint helyükre azonos
fajtájú fákat ültetnek majd.

Az ökológus felhívta a figyel-
münket arra is, hogy az új fák ül-

Bértollnokok,
manipulátorok

Érthető volt az RMDSZ távolmaradása az autonómiatün-
tetéstől, hiszen „nem akartak az SZNT vagy az EMNP után-
futójává válni” (idézet Kelemen Hunortól). „Profi” politikai
alakulathoz méltó módon kiszámolták, hogy kevesebb sza-
vazatot hozott volna számukra a beolvadás, mint az elha-
tárolódás (különösen, ha ezt az ellentábor nyereségével
hasonlítjuk össze). Azt is felmérték, hogy mennyire rontot-
ták volna ezáltal a kormányzási esélyeiket, és „bevállalták”
a sok rossz lehetőség közül az egyik legrosszabbat. A „tö-
megmegmaradás” törvénye most is érvényesült. A tizedikei
tüntetés „megtizedelte” a március 15-i RMDSZ-rendezvé-
nyek résztvevőinek sorait. Ez volt az ára a megalkuvásnak. 

Ugyanakkor, amint az várható volt, az RMDSZ és a kö-
rülötte ügyködő érdekcsoportok nem álltak meg a méltó-
ságteljes távolmaradás szintjén, és annak ellenére, hogy
egy létfontosságú közösségi ügyért megszervezett, békés
tüntetés zajlott le, mégis elmarasztalóan nyilatkoztak róla.
A politikai élvonalhoz tartozó képviselőik még viszonylag
mértéktartó szavakkal illették a megmozdulást, mert ösz-
tönös diplomáciai érzékükre hallgatva úgy gondolták, hogy
a széllel szemben nem ajánlatos felhúzni a vitorlákat. Akadt
azonban egy olyan agitációs feladatokkal megbízott bér-
tollnok csoport, amely „a papír úgyis mindent elbír” alapon,
nem átalkodott a minimális jóérzés határait durván át-
hágni, és a jóindulatú, békés tömeget illetlen jelzőkkel mi-
nősíteni. Kezdetben a „számháború” eszközeivel provokálták
a közvéleményt, majd a román részről is megnyilvánuló el-
ismerő szavak ellenére, amelyek igazolták, hogy ez a ren-
dezvény nem a gyűlöletkeltésre épült (lásd például Cora
Muntean jegyzetét), szélsőségesnek nyilvánították a tün-
tetést, illetve annak egyes résztvevőit. 

Mintha érdekük lett volna a magyar tömegek lejáratása,
olyan vérmes lelkesedéssel vagdalkoztak a számukra felkí-
nált, állami pénzekből fenntartott médiafelületeken. Nem
érdekelte őket, hogy a közönségük éppen azok közül való,
akiket oly durván és méltatlanul leminősítettek. Mit számít
az olvasók, a hallgatók vagy a nézők véleménye, ha a pénzt
nem ők utalják a bankszámláikra, hanem az intézményve-
zetőik, az állami hatalom emberei, a média manipulátorai?
Kit érdekel az utca hangja, ha a sajtóban csak a jól megha-
tározott feladatokkal megbízott hivatalos megmondóem-
berek juthatnak szóhoz? Bebizonyosodott, hogy a
közintézményi szerepvállalás, az állami pénzekhez való hoz-
záférés nincs ingyen. Mindenkinek „feladata” van, és azt,
aki nem felel meg az elvárásoknak, a legrövidebb időn belül
menesztik. Innen származott ez a rövidlátó ügybuzgalom.
Pedig nincs rosszindulat, sem fajgyűlölet, sem túlzott naci-
onalizmus a köreinkben, hiába akarják ezt mindenáron
ránkbizonyítani. A józan észünk megvédésére, a bértollno-
kok irományaival szemben ajánlott a higgadtság és a távol-
ságtartás, a rádió- és tévé-manipulátorok kivédésére pedig
kéznél van a távirányító. Előbb-utóbb megbuknak a hamis
közvélemény-kutatók, az álszent média-manipulátorok, és
eljön az erdélyi magyar közönség, közösség ideje is.

Ferencz ZsomborVásárhelyi tavasz:

Már biztos, hogy az idei Vásárhelyi Napok hangosabb rendezvényeit a Sportcsarnok melletti Ligetben tart-
ják, az erre irányuló karbantartási munkálatok javában folynak. A terv szerint 31 fát vágnának ki, lomb-
emeléseket végeznének, piskótaköveket helyeznének el, és padokat helyeznének ki a parkba. Ott jártunkkor
szomorú kép fogadott: fatemetőhöz hasonlított a helyszín. A helyi környezetvédő civil szervezetek is szkep-
tikusak, szakszerűtlennek tartják a munkálatokat. Mindezekről Csegzi Sándort, a polgármester tanácsadóját
és Szakács László ökológust, a Rhododendron Környezetvédő Egyesült vezetőjét kérdeztük.

tetésének ígérete nem megnyug-
tató, mert a korábbi tapasztalatok
alapján virgácsszerű csemetéket
ültetnek, amelyek elhalnak, hisz
a szabvány szerint legalább 8 cm
átmérőjűnek kell lennie a cseme-
tének, hogy városi környezetben
megmaradjon. „Marosvásárhe-
lyen az a tendencia uralkodik,
hogy esztelenül vágnak, és csak
néha ültetnek. Ez egyrészt költsé-
ges megoldás, másrészt nem
fenntartható és nem környezet-
barát elképzelés. Fontos, hogy
egyes területen legyenek régi,

megnőtt fák, az újonnan ültetet-
tek mellett, hogy amíg a cseme-
ték megnőnek, addig a
lombköbméterek tudják végezni
ökológiai feladatukat. A legfőbb
környezetvédelmi elv, hogy men-
teni, konzerválni kell, és az eset-
leges hiányokat pótolni, nem
pedig esztelenül legózni a város
fáival és zöldövezetével. Ez a
szemlélet hiányzik a zöldövezet-
rendezéssel foglalkozók hozzáál-
lásából” – foglalta össze a
Rhododendron vezetője.

Pál Piroska

Szakszerű munka 
vagy kegyetlen fairtás?

Facsonkok a Ligetben Arató utca - Idén már nem fognak zöldülni



„Testvéreim, jó estét! Tudjá-
tok, hogy a konklávé köteles-
sége, hogy püspököt adjon
Rómának. Úgy tűnik, a bíbo-
ros testvéreim a világ másik
végére mentek el érte, de itt
vagyunk. Köszönöm a fogad-
tatást. A római egyházme-
gyei közösségnek megvan a
püspöke: köszönöm!” 

E szavakkal köszöntötte a Szent
Péter téren összesereglett híveket
Jorge Mario Bergoglio 2013. már-

cius 13-án, közép-európai idő sze-
rint valamivel este fél kilenc után.
Fontos dátummá válhat – egy új
korszak kezdetét jelző dátummá.
Ha nem is a mi, de a Vatikán élet-
ében mindenképpen.

Ő az első jezsuita egyházfő, az
első az amerikai kontinensről és
egyben a déli féltekéről, valamint
az első nem európai pápa III. Ger-
gely óta, aki a hétszázas évek ele-
jén pápáskodott, ergo nem egy
mai gyerek.

Buenos Airesben született
1936. december 17-én, ötgyerekes
olasz emigráns családba. Apja bak-
ter volt, anyja háztartásbeli. Gyer-
mekkorában egy légúti fertőzés
miatt kivették a fél tüdejét. Ve-
gyészmérnöki diplomát szerzett,
de rögtön utána a papi hivatás
mellett döntött (amiben közreját-
szott az is, hogy nagy szerelmét –
annak szülei – nem adták hozzá).
Közben humán tanulmányok Chi-
lében, majd filozófiai licenciátus.
1964-65 között irodalmat és pszi-
chológiát tanít. 1967-70: teológiai
tanulmányok San Joséban. 1969.
december 13-án szentelik pappá
(számmisztikusok, figyelem: pá-
pává is egy tizenharmadikai napon
választották!). Ezután sorban a
klasszikus lépcsőfokok: novícius-
mester, plébános, segédpüspök,
püspök, érsek, bíboros. Pontosab-
ban: 1998-tól Buenos Aires érseke,
2001-től bíboros, egészen a mos-
tani előléptetéséig. (Vatikáni ple-
tyók szerint már 2005-ben is

majdnem ő lett a befutó, az utsó
körben maradt alul Ratzinger pa-
pával szemben, alig néhány szava-
zattal).

A Ferenc nevet Assisi Szent Fe-
renc tiszteletére vette fel, mivel
fontosnak tartja a szegények ügyét.
Ezzel ő az első a 870-ben megvá-
lasztott Lando pápa óta, aki koráb-
ban nem használt pápai becenevet
választott – amennyiben I. János
Pál kettős nevét nem tekintjük ön-
álló pápanévnek, de ne tekintsük,
mert ő a két közvetlen elődje, XXIII.
János és VI. Pál nevéből gyúrta
össze magának a kombót. (I. János
Pál 1978-ban lett pápa, de nem so-
káig: a 33. napon elhunyt, rejtélyes
körülmények között; halálának oka
máig tisztázatlan, mert a pápákat
nem boncolják fel.) Ez a név, már-
mint a Ferenc, számunkra szimpa-
tikus; elég, ha csak Deákra, Erkelre,
Kölcseyre, Molnárra vagy Puskásra
gondolunk, habár akad néhány
negatív konnotációjú is (Szálasi,
Gyurcsány).

Teológiai kérdésekben konzer-
vatív álláspontot képvisel; elutasítja
az abortuszt, a fogamzásgátlást, a
melegek házasságát, a halálbün-
tetést és az eutanáziát. Kiáll a sze-
gények és az elesettek mellett. Az
egyház körüli botrányokban érin-
tetlen. Intelligenciája, szerénysége
és nem utolsósorban humorérzéke
miatt oltári tisztelet és népszerűség
övezi Argentínában, és vélhetően
nem lesz ez másként az immár 1,3
milliárdosra duzzadt fanklub ese-
tében sem. Apropó, humorérzék –
pápasága másnapján azt mondta
a bíborosoknak: „remélem, Isten
nem fog túl szigorúan megbün-
tetni benneteket azért, amiért
engem választottak meg”.

Egyszerű életmódot folytat. Ér-
sekként sem tartott autót; tömeg-
közlekedett, mint az emberek.
Amikor Rómába kellett utaznia, tu-
ristaosztályon repült. Még azt se

zárhatjuk ki, hogy pápaként is fa-
pados járatokon fog utazgatni más
kontinensekre, itt Európában pedig
stoppal. (A minap például elküldte
a pápai limuzint, és a bíborosi
maxi-taxival fáradt el a közeli cél-
állomásra, a bíboros havereivel
együtt.)

A spanyolon kívül olaszul, lati-
nul, franciául, németül és angolul
beszél. Kedveli az operát, az irodal-
mat, és jól úszik. Nagy focirajongó,
Messi a kedvence. Nem mintha a
Barcelonának döcögne a szekere,
de egy ilyen szintű protekció azért
nem árt. Sem nekik, sem az argen-
tin válogatottnak.

Végezetül: legyünk bár refor-
mátusok, unitáriusok, protestán-
sok, kálvinisták, sőt, akár még
ateisták is, nyugodt szívvel kije-
lenthetjük: Habemus Papam!

Molnár Tibor
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MORGÓ

Élet az EU-ban

Ferenc pápa

A 89-es módszerváltás után eltelt huszonhárom esz-
tendő történéseit követve elkerülhetetlenül arra a konklú-
zióra jut az ember, hogy valamit nagyon elvétettünk – főleg
ami a gazdaságot illeti. Talán emlékeznek még, amint a ma-
nipulálható tömeg „az ország nem eladó” jelszóval próbált
ellenszegülni a privatizációs törekvéseknek, természetesen
sikertelenül. Merthogy a populista jelszavak nem tudták
megakadályozni a magánosítást, azaz a fontos iparágak,
jelentős gyárak nyugati, többnyire a multik kezére kerülé-
sét. A tulajdonosváltás, az előzetes hangzatos ígéretek el-
lenére, nem a fejlesztést, a hiányzó és szükséges
tőkeinjekciót jelentette, hanem a termelés leállítását, a gyá-
rak, üzemek felszámolását, ócskavasként való eladását.
Mert hát a nyugati anyavállalat érdeke azt diktálta, hogy
az esetleges versenytársakat leradírozza a pályáról, nehogy
osztozkodnia kelljen velük az egyre szűkülő felvevőpiacon.
Rövid idő eltelte után arra döbbentünk, hogy alig-alig ter-
mel az ország, mindent, köztük olyan termékeket is, amiket
korábban magunk állítottunk elő, külföldről importálunk.
Egymás után nyíltak a neves üzletláncokhoz tartozó bevá-
sárlóközpontok, amelyekben nem ritkán ugyanazon már-
kanév alatt a nyugatiaknál jóval pocsékabb minőségű árut
vásárolunk, persze drágábban. 

Szűkebb pátriánkban a kilencvenes évek a régi, nagy-
múltú vásárhelyi gyárak, üzemek bezárását hozta, lásd
Elektro, Metalotehnica, később IMATEX, a bőr- és 
kesztyűgyár, aztán a konzerv-, majd cukorgyár, hogy csak
a legjelentősebbeket említsem. Mára alig-alig folyik áru-
termelés a városban, a vegyipari kombinátot, illetve a bú-
torgyártást leszámítva az önkormányzatok, illetve a
bevásárlóközpontok a legnagyobb munkaadók. Szolgálta-
tás és kereskedelem – ennyi, ami maradt, mindenki ebből
próbál megélni. Ahogyan lehet. A helyi lapok álláshirdeté-
seit böngészve láthatjuk: kereskedelmi dolgozókat, külön-
böző ügynököket keresnek inkább, s nem szakmunkásokat.
Mindenki értékesíteni próbál, magyarán: eladni.   

Miközben fiataljaink – nem, nem kalandvágyból, in-
kább kényszerből – külföldön próbálnak szerencsét, aztán
kinek sikerül, kinek nem. Az idősebb generáció, a nyugdí-
jasoké, vagy az ahhoz közelítőké pedig vegetál, egyik napról
a másikra él, ha egyáltalán életnek lehet azt nevezni. Az
egymást követő kormányzatok pedig – ha már elfogadták
a valutaalapi kölcsönt, nem tehetnek nagyon mást – igye-
keznek eleget tenni a nemzetközi pénzintézetek elvárása-
inak – megszorítanak. Ország, kormány, politikus, ember
legyen a talpán, aki menekülni képes ebből a gyilkos szorí-
tásból... Hát így folyik az élet az Európai Unióban, legalábbis
annak a keleti peremén.

Szentgyörgyi László    

Márciusi hősök és hősködők
Vannak, akik nem félnek:

szembeszállnak bármilyen dikta-
túrával, önkényuralommal, hatal-
maskodó kormányzattal. Ők az
igazi hősök! 

Ők a forradalmak, a szabad-
ságharcok, tömegmegmozdulá-
sok kirobbantói, harcosai,
megszervezői, akik akár életüket,
vérüket, szabadságukat is képesek
áldozni a célért. Aztán annak
függvényében, hogy milyen
szemszögből ítéljük meg tettei-
ket, kiállásukat, megvalósításai-
kat, lesznek felségsértők,
rebellisek, hazaárulók vagy hősök,
vértanúk, eszményképek. Ismer-
jük azokat, akik az osztrák ön-
kényuralom szemében
előbbiekként ítéltettek meg és el,
de akik a magyar nemzet szemé-
ben hősök lettek. Függetlenül
attól, hogy Aradon vagy Marosvá-
sárhelyen gyilkolták meg őket
1849-ben, vagy 1854-ben.

Megvoltak a két világháború-
nak is a bűnösei és a hősei, ami-
ként az 1989-es, 1990-es
eseményeknek is. A hősök meg-
vívták minden esetben a maguk
harcát, híven, becsülettel, vitézül.  

Aztán, amikor minden lezaj-
lott, lecsitult, normalizálódott,
színre léptek az „álhősök”, a hős-
ködők. A bujkálók, a kétszínűek, a
megalkuvók. Melldöngetve szó-

nokoltak és szónokolnak, zászlót
lobogtattak és lobogtatnak, ko-
kárdát tűztek és tűznek a ruhá-
jukra. (Most már könnyű
hősködni!) Így volt ez mindig, ma
is így van, és talán mindig így lesz. 

Mikor bátor kiállásra, magatar-
tásra van szükség, akkor ott van-
nak a hősök, akik harcolnak.
Aztán, ha céljuk elérik, visszavo-
nulnak, elfelejtődnek. Nevük sok
esetben ismeretlen, de tettük is-
merős. Jöhetnek helyükbe a hős-
ködők, a haszonélvezők. Voltak,
vannak, és sajnos lesznek „álmo-
sak, piszkosak, korcsok, cifrálko-
dók, félig-élők, habzó szájúak,
magyarkodók” és ki tudja honnan
jött „magyarok” – ahogyan nagy
költőnk írta –, akik elárulják, elad-
ják, kigúnyolják, „leírják” a magyar
nemzetet. Ha más nemzetiségek
nyelvén szidják, alázzák a székely-
séget, a magyarságot talán nem is
olyan fájdalmas, mintha azt olya-
nok teszik, akik tudnak magyarul
írni, beszélni. Akik magukat ma-
gyarnak, netán még székelynek is
mondják. 

De talán nem is volna szabad
egy napon, egy lapon emlegetni
a két tábort. A hősöket és a hős-
ködőket. 

(Kinek nem inge, ne vegye
magára!)

Nemes Gyula
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„Kuncsorgás által jogot szerezni lehetetlen!”
- beszélgetés Pál-Antal Sándor történésszel - 

– Kezdjük a legelején. Miként
lesz egy csíki gyermekből törté-
nész? Kik irányították lépteit, kik
egyengették útját a pályán?

– Már elemi iskolás korom-
ban sokat olvastam, középisko-
lásként pedig még többet. Jókai
történelmi tárgyú regényeivel
szívtam magamba a múlt iránti
érdeklődést. Az egyetemre
mégse a történelem szakra irat-
koztam be, hanem a közgazda-
ságra. És csak másodéves
egyetemistaként váltottam a
történelemre, amikor a két ko-
lozsvári egyetem összevonása-
kor a Bolyain megszűnt a
közgazdaságtan. Itt pedig abba
a szerencsés helyzetbe kerül-
tem, hogy kiváló tanároktól sa-
játíthattam el a történelmi
ismereteket, és a múltkutatás-
hoz szükséges alapot, amit a
későbbiekben levéltárosként
kamatoztathattam. Most is
büszkén említem, hogy Jakó
Zsigmond, Pataki József vagy
Imreh István tanítványa voltam.
Volt tanáraimmal az egyetem
elvégzése után sem szakítottam
meg a kapcsolataimat. Tanácsa-
ikat évek múltán is igénybe vet-
tem.

– 1990-ig mindössze három
magyar nyelvű tanulmányt te-
hetett közzé. A fordulat után
egymást követték a megjelent
könyvei. Milyen témakörök fog-
lalkoztatták és foglalkoztatják?

– Mivel levéltáros lettem,
kutatási területemet is a
szakma igényeihez igazítottam.
Érdeklődési körömet nem a
nagy történelmi események,
politikai harcok, hanem a törté-
nelem segédtudományainak a
művelése képezte, főként az in-
tézménytörténet. Ez pedig a
történetírás nehezebb válfaja.
Az első ilyen írásom Marosszék
intézményeinek a története,
amely később kiegészült a ma-
rosszéki intézmények címeres
pecsétjeinek a feldolgozásával
és közzétételével is. Ez több évi
munkát igényelt. Egyik legked-
veltebb témám a székely önkor-
mányzat története volt. Vagy
három évtizeden át foglalkoz-
tatott ez a kérdés, míg 2002-
ben egy önálló kötetben
napvilágot látott.

A 89-es változások előtt –
azokban az időkben alig volt
Marosvásárhelyen kutatással is
foglalkozó magyar történész –
különböző történelmi esemé-
nyekhez kapcsolódó rendezvé-
nyek közreműködőjeként
írogattam hosszabb-rövidebb
anyagokat, amelyek rendszerint

újságcikként láttak napvilágot.
A rendszerváltás után, amikor a
közlés elé állított tiltó falak le-
dőltek, ezek közül válogatva és
kiegészítve egy tanulmánykö-
tetet is közzétettem Székelyföld
és városai címen, amely több
utánnyomást is megért.

– Beszéljünk egy kicsit a ku-
tatási területekről is…

– Kutatásaim során a 17-18.
századi Székelyföld múltjára
összpontosítok elsősorban. De
az igények változásaira is rea-
gálni kényszerültem. Egy ilyen
kitérő eredménye az Áldozatok
– 1956. c. munkám, amely a
magyar forradalom után, a Ma-
gyar Autonóm Tartományban
lefolyt megtorló intézkedéseket
ismerteti.

– A levéltárosi feladatkör
igencsak maghatározta munká-
ját…

– Levéltárosként feladatom-
nak tartottam és tartom a for-
ráskiadást. A kiadott források
révén a kutatók munkáját igye-
keztem megkönnyíteni. Ilyen
jellegű kiadványaim: a Maros–
és udvarhelyszéki 1848-49-es
eseményekre vonatkozó iratok,
Marosvásárhely jogszabályai és
polgárnévsorai, a Székelyföld
18. század eleji összeírásai és
mások. Nem hagyhatom ki fog-
lalatosságaim közül a helytör-
ténetet sem, hiszen több
falutörténetet is írtam. De ide
sorolandó Marosvásárhely tör-
ténete is, amelynek az 1. kötete
néhány éve már az olvasóhoz is
eljutott.

– Mi a történészi ars poeti-
cája?

– Több is van. Például: Csak
az igazat, még ha az fájdalmas
is. A valóság elhallgatása bűn.
Arra a kérdésre válaszolj, hogy
miért.

– Lesznek-e székely történe-
lem tankönyvek a felsőbb osztá-
lyok számára is?

– Remélem, igen.

– Hogyan látja-tapasztalja a
mai román és magyar történet-
írás viszonyát? 

– Szerény próbálkozások
vannak, de még mindig olyan
párhuzamos úton haladunk,
amely sehogy sem akar talál-
kozni. Pedig a két út közeledé-
sét sokféleképpen lehetne
egyengetni. Talán áttörést hoz
a közeljövőben a Székelyek tör-
ténete c. kézikönyv és tankönyv
kapcsán kibontakozó vita, ha a

nagypolitika lehetővé teszi azt,
és ha a nacionalizmus nem
emel ismét áthághatatlan aka-
dályokat elébe.

– Milyen az erdélyi magyar
történész utánpótlás? 

– Jó úton haladunk. De az
eredmények több vonatkozás-
ban sem kielégítőek. A most
végzők messze nem kapják
meg azt a képzést, amiben
annak idején mi részesültünk.
És ennek első sorban az oktatási
rendszer az oka, amely egy el-
nyúló krízisen megy át. Ugyan-
akkor még mindig nem sikerült
lefedni minden korszakot.
Kevés a középkorral és az 1849-
1945 közötti időszakkal foglal-
kozók száma. Ugyanakkor –
más korszakokhoz képest – túl-
ságosan felkapott lett a kom-
munista időszak. És érzékelhető
egy kevésbé biztató jelenség is
fiatal kutatóink körében: nem
nagyon akaródznak nagyobb
horderejű témákkal foglalkozni.
De bízom benne, hogy ezt a bá-
tortalanságot hamarosan le-
küzdik, és komoly
szakemberekké válnak.

– 2010-ben a Magyar Tudo-
mányos Akadémia külső tagjává
választották. Mit jelentett, és mit
jelent ez önnek szakmailag és
magánemberként? 

– Mindenekelőtt azt, amit a
székfoglaló előadásom végén
mondtam: „1990-ig magyar
nyelven három tanulmányt kö-
zölhettem csupán. A sors kegye
folytán ekkor kedvező szelek
kezdtek fújni számomra. Elhá-
rultak nálunk is a tudományos
kutatást nehezítő akadályok, és
megnyíltak előttem az érvénye-
sülés kapui. Már rég túlszár-
nyaltam valamikori szerény
tervem, és – számos tanulmá-
nyom és közleményem mellett
– a 21. kötetem megjelenése
előtt állok… Igyekezni is
fogok, hogy az Akadémia külső
tagjaként tehetségemhez és le-
hetőségeimhez mérten tovább
szolgáljam a magyar tudomá-
nyosságot.”

– Egy ilyen rangos elismerés
rendkívül magas szakmai helyt -
állást igényel, hiszen az ember
tevékenysége mások számára is
mércévé válik... 

– A magasrangú szakmai el-
ismerés természetes velejárója,
hogy megszaporodnak a közé-
leti megnyilvánulások, meg-
sokszorozódik az ember saját
munkájával szembeni igényes-
sége. Példaként említem, ha

addig egy tanulmány véglege-
sítéséhez elégségesnek tartot-
tam az utólagos egyszeri vagy
kétszeri átolvasást, azóta már
többszöri ellenőrzés és pontosí-
tások végzését is kötelességem-
nek érzem.

– Széchényi Ferenc-díj, Arany
János és Gróf Mikó Imre Emléké-
rem, Mikó-emléklap, A szabad-
ság hőse emlékérem (Magyar
Köztársaság), Pauler Gyula-díj,
díszoklevél a levéltári tevékeny-
ségért... Szinte lehetetlen felso-
rolni a sok kitüntetést. Köztudott,
hogy nemrég a Gábor Áron-díjjal
is jutalmazták…

– Igen, váratlanul ért. Meg
is kérdeztem az illetékesektől,
miért gondoltak rám? A választ
pedig meggyőzőnek találtam.
Hiszen történészként én is tá-
mogatom az SZNT autonómia-
küzdelmét. Olyan megható
ünnepélyes díjazásban, mint a
Kultúrpalotában, mindeddig
nem volt részem. Ezt csak az
tudja átérezni, aki részt vett
azon a gálaesten.

– Mi a véleménye a székely
autonómiatörekvésekről? Reál-
politika vagy utópia?

– Szögezzük le: kuncsorgás
által jogot szerezni lehetetlen!
Azt a jogot, amiért alázatosan
könyörgünk, soha nem kapjuk
meg. Az a nyíltan, és demokra-

tikus eszközökkel folytatott
harc, amit az SZNT folytat, az
egyedül célravezető. De ezt
mindannyiunknak akarnunk
kell, és nyíltan ki kell állnunk
érte. Nem úgy, ahogyan azt a
Romániai Magyar Keresztény-
demokrata Mozgalom elnöke
tette, aki nemcsak elutasította,
hanem félre is magyarázta az
autonómia fogalmát. Szerinte
ugyanis – olvastam a minap
egy helyi napilapban – ha az
autonómia netán az ölünkbe
hullana, nem tudnánk mit kez-
deni vele...    

– Végezetül: mi az, ami hi-
ányzik az életéből?

– Céljaimat, elvárásaimat a
lehetőségekhez szabtam, és tu-
datosan, lépésről lépésre halad-
tam feléjük. Szakmai vonalon
nincs hiányérzetem, hiszen
nem vagyok becsvágyó. Ami a

családomat illeti, kevésnek tar-
tom az unokáim számát, és
várom a dédunokákat.

– A „hogyan tovább” is érde-
kelne…

– A minap egy csendes hét-
végi házban számvetést végez-
tem. Hiszen ideje volt
felmérnem még meglévő tarta-
lékaimat, és összevetnem el-
képzeléseimmel. Remélem, lesz
még annyi időm, hogy közzéte-
gyek egy-két forráskötetet, be-
fejezzem a Bodor Péter
életrajzot és folytassam Maros-
vásárhely történetét, levéltári
vonalon pedig, hogy tovább
folytassam a már beindult ma-
gyar-román közös levéltári tá-
jékoztatónak szánt
„fond-jegyzékek” sorozat ré-
szére tett vállalásomat.

Nagy-Bodó Tibor

Névjegy:

Pál-Antal Sándor Csíkkarcfalván született 1939. szeptem-
ber 26-án. Középiskoláit Nagybányán és Csíkszeredában vé-
gezte. 1963-ban a Babeș-Bolyai Egyetemen történelem
szakos tanári diplomát szerzett. A Marosvásárhelyi Állami
Levéltárban kezdte pályáját, levéltáros (1963-67), majd fől-
evéltáros, 1981-től a magyar paleográfia lektora az Állami
Levéltár bukaresti továbbképző központjában. 1995-től Ma-
rosvásárhelyen levéltári szakértő. Az EME marosvásárhelyi
fiókjának elnöke. 2010-ben a Magyar Tudományos Akadé-
mia külső tagjává választották.
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Az utóbbi évtizedekben sok mindent megértünk, megéltünk. Részünk volt
mindenféle társadalmi, kulturális és történelmi „kalandban”, nem beszélve
azokról a megkerülhetetlen divatokról és „trendekről”, amelyek uralják hét-
köznapjainkat, befolyásolják lelkünk minden rezdülését – még akkor is, ha
szándékosan nem veszünk erről tudomást. Feltételezem, vagyunk néhányan,
akik szerint már semmin sem lehet igazán csodálkozni. 

Írástudók alkonya?

A minap mégis nagy meg-
döbbenéssel olvastam, hogy a
tengerentúli elit egyik napról a
másikra „leminősítette” a kézírás
fontosságát. Eleinte azt hittem,
rossz vicc az egész, de továbbha-
ladva a sorokon egyértelművé
vált, hogy a kemény valóság fe-
lülírja a gyenge humort, a realitás
poénja pedig éppen az, hogy na-
gyot csattan. A dolog lényege: az
USA 45 államában 2014-től kez-
dődően a kézzel írás (kézírás) op-
cionális lesz. Ez röviden azt

jelenti, hogy a diákoknak nem
lesz szükségük ceruzára, golyós-
vagy töltőtollra, ugyanis egyene-
sen a számítógép billentyűzete
mellett tanulhatják meg a betű-
vetést (?) és az olvasást! Hogy ez
hogyan valósul majd meg, jó kér-
dés, elképzelni is nehéz. Ha a vicc
oldaláról közelíteném meg a
problémát, rögtön azzal hoza-
kodnék elő, vajon mit szólnak
ehhez a papírt és írószert gyártó
és forgalmazó cégek? A helyzet
azonban ennél sokkal összetet-

tebb, és csöppet sem humoros.
Nem világos előttem, hogy kinek
érdeke a kreativitást kiölni a gye-
rekekből? Azt ugyan megértem,
hogy a pragmatizmus sok eset-
ben jó, de ennek nem kell kizár-
nia az alkotó jellegű
gondolkodást. A kézírás megta-
nulása (és tanítása) már önma-
gában is alkotó tevékenység, ami
a gyereket számos más készség-
gel gazdagítja, tanulásában ösz-
tönzi. Hogyan sajátítsa el a
gyerek a helyesírást, ha nem járja

végig azokat a kötelező szakaszo-
kat, amelyek nélkül csak hiányos
és esetleges tudásra tehet szert?
Hol marad nyoma annak, hogy a
fiatal hogyan építette fel lépésről
lépésre saját személyiségét? Azt
is tudjuk, hogy minden egyes
ember kézírása különbözik, és
külön értéket képvisel (a grafoló-
gia tudománya is bizonyítja ezt).
Sokan talán fel sem fogják, mek-
kora örömöt tud szerezni az elsős
kisdiák, amikor édesanyja szüle-
tésnapjára saját kézírásával,

ákom-bákom betűivel kedveske-
dik.  És ezeket a rövid, ákom-
bákom szövegeket évtizedekig
őrizzük mint dokumentum ér-
tékű darabokat. Éppen azért,
mert a gyerekről, az ő személyé-
ről szólnak.  

Számos pszichológus, filozó-
fus, irodalomtanár csak kapkodja
a fejét, nem érti az egészet. Töb-
ben is hangoztatják, hogy ez a
gyakorlat rövid időn belül „robo-
tizálni” fogja egy egész nemze-
dék gondolkodásmódját.

Másfelől kutatások igazolják,
hogy azok a diákok, akik kézírás-
sal élnek, jegyzetelnek órán, sok-
kal kreatívabbak, és jobb
eredményeket érnek el, mint akik
kizárólag a számítógépet hasz-
nálják (a magasabb osztályokban
ez sok helyen már gyakorlat az
USA-ban). Mindezek ellenére, a
pragmatizmusnak le kell győznie
a kreativitást! Elérkezett volna az
írástudók alkonya? Rajtunk is
múlik, hogy ne így legyen!

Demeter Attila

Hacsek és Sajó
– Jó napot, Sajókám! Mit szól,

mily cudar időnk vala tizenötödi-
kén?

– Ne is mondja! Szinte a ke-
csáp-mustár-rézgálic trikolórral
indultam el a Postarétre, mert az
ablakon kinézve azt hittem, 
december elseje van.

– Olyankor is szokott ünne-
pelni?

– Nem, de ezután fogok. Ha
az aradi románok megtisztelnek
bennünket azzal, hogy kimennek
ünnepelni a miénken, mi is kime-
hetünk az övéken.

– Micsoda?
– Nem néz televizort? Az aradi

Noua Dreapta szarvezet maroknyi
lelkes csoportja kidzsesszelt az ún.
Magyar-Román Megbékélési
Parkba aznap délelőtt, és meg-
próbáltak elégetni egy szép nagy
székelyzászlót. Csakhogy a vastag
papír átnedvesedett a havazás-
ban, így többszöri próbálkozás
után sem sikerült meggyújtaniuk.
Végül dühösen összegyűrték és
eldobták.

– Próbálkoztak volna valami
könnyebben gyúló anyaggal…

– Éspedig?
– Mittudomén…, például a

totemoszlopra kötözött rablómóc
öreganyjuk alá rakott rőzsemág-
lyával. Aztán mi szépet látott-
hallott a Vértanúknál?

– Csak a szokásost. De az az
érzésem, hogy az RMDSZ-es be-
szélymondók közül vagy min-
denkinek van egy
Közhelyszótára, vagy csak egyi-
küknek, de azt kézről-kézre adják. 

– Amennyiben?
– Idézem őket, sorban; Bor-

bély László: „Mi marosszékiek,
akik bizonyítottunk a történelem
során, és véráldozatot is hoztunk
akár ’48-ban, akár 1956 után,

akár ’89 decemberében vagy ’90
márciusában, azt akarjuk, hogy
ne legyen soha többé véráldozat.
De azt a verejtékes harcot, amit
1990 óta folytatunk, és amely azt
jelenti, hogy mindennap próbá-
lunk pluszjogokat kivívni a ma-
gyar közösségnek, tovább kell
folytatni”.

– Érdekes, én a huszonhárom
év alatt még csak homlokból fi-
noman gyöngyözni sem láttám
egyiküket se, nemhogy beleiz-
zadva az ádáz harcba.

– Kelemen Atilla szerint Vá-
sárhely az egyik legbátrabb ma-
gyar város, illetve „a nem
engedünk a negyvennyolcból
mondásból nekünk ma azt kell
tudni, hogy nem engedünk a
széthúzásnak, nem engedünk a
nem együvé tartozásnak”.

– Szép, magvas gondolat,
csakhogy az ő szájzatából, öt
nappal az Autonómia-tüntetés
után valahogy nem a leghitele-
sebb.

– Végül a frissen és überde-
mokratikusan megválasztott vá-
rosi RMDSZ-vezér, Peti András
emelkedett szólásra: március ti-
zenötödikét a modern magyar
társadalom születésnapjának ne-
vezte, és figyelmeztette hallga-
tóságát, hogy évről évre
emlékeznünk kell a márciusi if-
jakra, a forradalom és szabadság-
harc áldozataira.

– Süljön ki az a két szép sze-
mem forró zsírban, ha nem
ugyanezt mondták kezdivásárhe-
lyi óvódások is a Duna-híradóban!
Apropó, Kézdivásárhely: az ottani
ünnepségen részt vett a magyar
miniszterelnök-helyettes, Semjén
Zsolt is, aki Bocskai-szerkóban, ló-
háton csatlakozott a főtéri huszár-
hagyományőrzőkhöz.

– Na és? Mégse hajthatott bi-
cajjal a lovasok közé… De vajon
Orbán Viktor is tud lovagolni?
Képzelje, mekkora sikert aratna
Tusványoson, ha legközelebb ló-
háton vágtatna be a táborba!

– És Szász Jenőt felfogadná
lovászfiúnak, mi? Feltéve, ha ad-
digra elkészül a nemzetstratégi-
ánkkal Jenci boy.

– Azt hallotta, hogy múlt
szombaton Orbán felvett egy fi-
atal csíkszeredai párocskát a vik-
tormobilba, az M1-es
autópályán?

– Nem. Ott a sztrádán is sza-
bad stoppolni?

– Dehogy. Csak volt az a kis
hószállingózással megspékelt ta-
vaszi szellő, több százan rekedtek
a hó fogságában kocsistól, kami-
onostól. Orbán épp a helyszínre
igyekezék tájékozódni, katasztró-
favédelmice, amikor megpillantá
őket az út szélén baktatva; meg-
állt, felvette, és elfurikázta a né-
hány kilométerre veszteglő
kamionjukig.

– Áldott jó ember ez a Viktor,
na. Vagy lehet, hogy csak a csajt
vette észre, azért állt meg, mint
Bródy: „ott állt a lány az út jobb-
oldalán…”. 

– Nem kizárt. Láttam a rövid
videót Orbán Facebook-oldalán,
elég szemrevaló a kis székely pu-
netti. Persze, azóta már olyan
hírek is keringenek, hogy az
egész előre meg volt rendezve.

– Na ja, az ítéletidőt pedig
Vona Gáborék rendelték meg,
hogy mindenki lássa: náluk még
az időjárás is szélsőséges!

– Semjénre visszatérve: nem
sokat használ Magyarország
megítélésének, hogy Zsoltika ló-
háton nyargalászik fel és alá az
ősi román földön. Ugyanis egy

friss közvélemény-kutatatás sze-
rint a románok 41%-a ellenséges
országnak tartja Magyarországot.
Oroszország a második a latorlis-
tán 27%-kal, ugyanakkor a meg-
kérdezettek zöme Olaszországot
és Spanyolországot tekinti baráti
államnak.

– Azé’ én közvélemény-kutat-
nék egyet a spanyolok és az ola-
szok körében is, halám, vajon
mutuális-e a lájkolás.

– Ha eltekintünk a sok ven-
dégmunkanélkülitől, akkor nem
kizárt, hiszen tudtommal nekik
nem exportáltunk nyerítő mar-
hahúst.

– A lóhús-ügy már lerágott
csont, újabban az aflatoxinos tej
és a Németországba küldött an-
tibiotikumos pulykahús került te-
rítékre.

– Nem vágom, miért csinál-
nak kázust ebből a dajcsok. Te-
gyük fel, hogy éppen gennyes
mandula- vagy arcüreggyulla-
dással küszködik ama bajor pa-
raszt, aki elfogyaszt egy emberes
adag, román pulykamellből ké-
szült cordon bleu-t: jól is lakik,
und meg is gyógyul!

– Lehet, de hogy én húsvétra
bégető kinderbirkát fogok kau-
folni a piacon, még ha drágább is
úgy, mint az üzletben, az már
ziher. Ki tudja, hány töltött kutyát
és tojásos görényt ettünk már
eddig is, többet nem reszkírozok.

– Mi nem szeretjük a bárányt.
– S akkor mit szoktak zabálni

húsvétkor?
– Bárányt.
– Most mondta, hogy nem

szeretik…
– Nem. De egy évben egyszer

ki lehet bírni!

Molnár Tibor

Marosvásárhely része lesz a 
Városok a sportért nemzetközi projektnek

Marosvásárhely megyei jogú várost fel-
kérik a részvételre a „Városok a sportért”
(„Cities for Sports”) projektben, amelyet a
németországi Stuttgart város polgármes-
teri hivatala kezdeményezett és támogat.
A város polgármestere, dr. Dorin Florea kedvező választ
adott német társa, dr. Wolfgang Schuster kezdeményezé-
sére, ami Marosvásárhelynek e projektben való részvételét
illeti, és amely széleskörű, európai szintű tapasztalatcserét
feltételez, a „Városok a sportért” nemzetközi hálózaton
belül. 2013-ban és 2014-ben az alaptéma az Európa régió-
iban, városaiban lakó időskorúak fizikai (sport-) tevékeny-
ségének szorgalmazása lesz, a „Fit for Life Europe”
(Életképes Európa) projekt keretében, az Európai Bizottság
társfinanszírozásával, a Stuttgart-i Polgármesteri Hivatal
irányításával, és Limoges, Rotterdam, Stuttgart, Varsó vá-
rosok, az Extremadura regionális Kormány, a Bolognai
Egyetem, valamint Cesena és Bologna polgármesteri hiva-
talainak együttműködésében. 

„Nagy örömmel vettem tudomásul az Önök meghívását
a „Városok a sportért” projektben való részvételre.  A Maros-
vásárhelyi Polgármesteri Hivatal támogatja a tömegsportot
minden korosztály esetén, és állandó jelleggel szorgalmazza
a közösségen belül a testnevelést és a különféle sportágakat”
– áll a marosvásárhelyi városvezető Stuttgart polgármes-
terének címzett válaszlevelében.

2013. március 14-i 13929.
számú egyéni közlés

A pénzügyi eljárási törvénykönyvre vo-
natkozó, újraközölt, utólagosan módosított
és kiegészített 2003. évi 92-es számú kormányrendelet 44.
cikke (3) bekezdése értelmében, közöljük, hogy kibocsátották
a 2012. december 28-i 36198/9628/1937 számú fiskális ad-
minisztratív iratot Bitoiu Emil nevére, fiskális címe Marosvá-
sárhely, Cutezantei u. 18/15. szám.

Az adóügyi adminisztratív iratot a címzett a kibocsátó
pénzügyi szerv székhelyén tanulmányozhatja.

Jelen adóügyi adminisztratív irat a hirdetés közzétételét
követő 15 napon számít közöltnek, azaz 2013. március 14.

Ha kérdése van a közleménnyel kapcsolatosan, forduljon
Gólya Csaba Leventéhez székhelyünkön, vagy a 0265/268.330
telefonszámon, 191-es mellékállomás.
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Az oldalt szerkeszti: Czimbalmos Ferenc-Attila

Dr. Pongrácz Antal Emlékverseny
Március 16-án, szombaton tartották, immár 4. alkalommal a dr. Pongrácz Antal Emlékversenyt Marosvásárhelyen.  A város egykori kiváló sportembere, dr. Pongrácz
Antal emlékére szervezett tornát a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem róla elnevezett sportcsarnokában rendezték meg. A verseny színvonalát
emelte a román országos vívóválogatott, valamint számos elismert magyarországi sportoló részvétele is.  Dr. Pongrácz Máriát, az egykori kiválóság özvegyét, a
Dr. Pongrácz Antal Egyesület titkárát kérdeztük:

– A marosvásárhelyi Egye-
temi Sportklub, a Dr. Pongrácz
Antal Egyesülettel közösen
immár 4. alkalommal rendezte
meg az emlékversenyt. Milyen
volt az eseménysorozat?

– A rendezvényen Nagyvá-
rad, Szatmár, Konstanca, Buka-
rest, Kecskemét (ahol egykori
marosvásárhelyi párbajtőrö-
zőnk is sportol) és nem utolsó
sorban a marosvásárhelyi Egye-
temi Sportklub versenyzői vet-
tek részt.

Negyedik alkalommal szer-
veztük meg az eseményt, amit
remélem, hogy immár hagyo-
mányosnak tekinthetünk.

– Marosvásárhelyen a vívás
(a kardvívás, a tőrvívás és a pár-
bajtőrvívás) dicső múltra tekint
vissza, az évek során sok orszá-
gos és világhírű sportoló vált is-
mertté, akár a néhai férje, dr.
Pongrácz Antal is. Ön szerint vá-
rosunkban a vívás jelenleg miért
nem annyira népszerű, mint haj-
danán?

– Először is az anyagiak hiá-
nya miatt, aminek leküzdésére
a Dr. Pongrácz Antal Egyesület
is erőfeszítéseket tesz, támo-
gatja a szakosztály tevékenysé-
gét, újabb és újabb sportolók,
vívást szerető fiatalok bevoná-
sát, akik segítségével rövid időn
belül sikerüljön az Egyetemi
Sportklub vívó csapatát az or-
szágos élvonalba juttatni. 

Jelenleg a vásárhelyi Sport-
iskolában, Szabó Zoltán veze-
tése alatt egy fiú és egy lány
vívócsapat lelkes és eredmé-
nyes tevékenysége van kibon-
takozóban. 

Aztán az ismert egykori
vívók, akik odaadással verse-
nyeztek, mára kiöregedtek, ab-
bahagyták ezt a sportágat,
viszont örvendetes dolog, hogy
feltűnt egy újabb fiatal, tehet-
séges generáció, akikről még
hallani fogunk. 

Mint köztudott, a vívás egy
technikai jellegű küzdősport,
ahol hosszú évek tapasztala-
tára, a vívás alapjainak jó elsa-

játítására van szükség a siker-
hez, ezért hosszú évek kemény
munkáját igényli. Ha a tudás el-
sajátítása akarattal, elszántság-
gal is ötvöződik, akkor idővel
jönnek majd a kiemelkedő
eredmények is.

– A felszerelések szempont-
jából hogyan áll a szakosztály?

– Rosszul. Egyesületünk pá-
lyázatok révén igyekszik támo-

gatni a szakosztályt a szükséges
sportfelszerelés beszerzése
terén is.

Dr. Pongrácz újra páston

Dr. Pongrácz Antal fia, a je-
lenleg 34 éves fogorvos dr.
Pongrácz Mátyás István, 15 év
után, nemrég kezdett el újra
versenyszerűen sportolni.

– Gyerekkoromban szülői
kezdeményezésre kezdtem el
vívni, sőt országos bajnoki címig
is eljutottam, de egy fiatalkori
hóbort miatt abbahagytam,
szüleim nem kis megrökönyö-
désére. Nagyon szeretem ezt a
sportágat, mi több, édesapám is
ennek köszönhetően vált világ-
hírűvé.  Atyám mindig is hagyta,
hogy én döntsek a jövőmmel
kapcsolatosan, viszont nagy
elégtétel számomra, hogy most,
15 év után, újra azt a sportágat
űzhetem, amit mindig is szeret-
tem. Nem beszélve arról, hogy
boldog lenne édesapám most,
ha látná, hogy újra páston va-
gyok, mindamellett, hogy a si-
kerekre még várnom kell…

Dr. Pongrácz Antal 
párbajtőröző eredményei 

Dr. Pongrácz Antal (1948.II.18.
– 2008. III.27.) 1968-ban, 1969-
ben, 1971-ben, 1975-ben, 1977-
ben és 1980-ban országos I.,
1972-ben és 1979-ben II., míg
1982-ben és 1983-ban országos
III. lett párbajtőrben.

1968-ban a román válogatott
csapatban Balkán-bajnok, az
1972-es müncheni Olimpiai Játé-
kokon egyéniben 4., csapatban
5., az 1976-os montreali olimpián
6. és az 1980-as moszkvai olim-
pián csapatban 4. helyet ért el. 

Az 1974-es Grenoble-i vívó vi-
lágbajnokságon egyéniben 4., az
1975-ös budapesti világbajnok-
ságon csapatban 5. lett.

1971-ben Bécsben, 1973-ban
Göteborgban Nyilka Sándorral a
páston a román kardcsapat 5-ik,
1975-ben Budapesten 3-ik, 1977-
ben Buenos Airesben ezüstérmes,
1979-ben Melbourne-ben 4-ik lett. 

A sportpályafutásának legna-
gyobb diadalát 1967-ben érte el,
amikor Teheránban, 5 lehetséges
győzelemből mind az 5-öt meg-
szerezve, felállhatott az ifjúsági
VB-s dobogó legmagasabb fo-
kára.

A csikóvívó-világ legnagyobb
seregszemléjén, egy évvel azelőtt,
Bécsben 5-ik volt.

1980-ban pályafutásának
vége felé járva, kiegészíti a Bără-
gan, Popa I., Zidaru, Popa M. ösz-
szeállítású BEK-győztes Steaua
csapatát, a nyugatnémet Taa-
uberbischofsheim ellen, 9-5-ös
eredménnyel zárult döntő összec-
sapásban.

Életének jelentős részét a
sport töltötte ki, kitartó munkáját,
határtalan szorgalmát siker koro-
názta.

Dr. Pongrácz Antal elismert
fogorvosként, egyetemi tanárként
és kimagasló eredményeket elért
sportolóként egész életében első-
rendű feladatának tekintette a rá-
szoruló betegek gyógyítását,
segítését, a szakmai pályafutásuk
kezdetén lévő egyetemisták, fiatal
orvosok támogatását, az orvosi
közösség szakmai érdekképvise-
letét és tudományos tevékenysé-
gének megszervezését. 

A marosvásárhelyi Egyetemi
Sportklub vívószakosztályának el-
nökeként meghatározó szerepe
volt a fiatal, tehetséges amatőr
sportolók képzésében, versenye-
ken való részvételének támoga-
tásában. 

Ellenállt a nagy klubok csábí-
tásának, hiszen itthon akarta foly-
tatni fogorvosi tanulmányait. A
nyolcvanas évek végén került a
fogpótlástani tanszékre, ahol ha-
láláig oktatott. Diákjai imádták.
Tekintélyét azzal vívta ki, hogy fel-
készült volt, mindig szakszerűen
tanított, olyan hangot ütött meg,
amely partnerré tette a diákokat.
Halálával óriási űr maradt az
egyetemen. Szakmai elismerés-
ként Pápai Páriz Ferenc-díjjal tün-
tették ki.

Nevét 5. éve viseli 
a MOGYE sportterme

2008. november 28-a óta hi-
vatalosan is a dr. Pongrácz Antal
nevét viseli a Marosvásárhelyi Or-
vosi és Gyógyszerészeti Egyetem
sportterme. A névadást szentesítő
tábla már korábban is ott volt a
közel egy évszázados építmény
bejárata fölött, pontosan a nyári if-
júsági kosárlabda Európa Bajnok-
ság nyitányától, majd a
kontinensviadal idején kettős mi-
niszteri látogatás során avatták fel. 

Labdarúgás
2.L. 2.Sz. XVIII. forduló

péntek, március 22. , 18 óra

Hajrá FCM! Hajrá Marosvásárhely!

Belépő ára 5 lej

Jegypénztár programja:

csütörtök, március 21 - 16,30-19,00
péntek, március 22 - 09.00-11,00

Trans-Sil Stadion

Trans-Sil Stadion
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3KEDVES REJTVÉNYFEJTŐK!
E havi vetélkedőnk harmadik
feladványához érkeztünk. Ha
pályázni szeretnének, fejtsék
meg rejtvényünket, majd a
helyes megfejtést (a rajz po-
énját) a jövő heti számunk-
ban megjelenő pályázati
szelvényen juttassák el szer-
kesztőségünk címére: Rózsák
tere 16. szám.

Márciusi díjainkat a 
Peter’s Beauty Shop, 

kozmetikai cikkeket 
forgalmazó szaküzlet

ajándékozza!

1. díj: egy-egy nagy doboz
REUMA GÉL és ICE GÉL (ízületi
fájdalmak ellen)
2. díj: GESZTENYE GÉL (kitűnő
lábápoló gél)
3. díj: féléves előfizetés a
Központ hetilapra

Februári pályázatunk 
nyertesei:
1. díj: táplálék-kiegészítő
csomag – a B&B gyógyszer-
tár ajándéka: BUTYKA ÉVA
(Székely Vértanúk)
2. díj: féléves előfizetés: 
HALMÁGYI IMRE (Trébely)
3. díj: negyedéves előfizetés:
SERES RÓZSA (Arany János)

A helyes megfejtések:
Életszemlélet: „… mámor a
könnyelműnek, örömház a gaz-
dagnak, pusztaság a szegény-
nek.”  // Mesemondó eladó: –
Tessék, kérem, tessék! Keveset
fogyaszt, csak napi egy üveg To-
kajit!  // Zenekultúránk nagy-
követe: Népzenei monográfiák,
Mikor Csíkból elindultam, Négy
isten ligete, A kék kalap.  //
Nemzetközi húslabor: – He-
uréka! Sikerült kimutatnom a
szalonnában is a lóhúst!

✂

Marosvásárhely 1. számú, professzionális 

kozmetikumokat forgalmazó szaküzlete.

Bolyai utca 

10. szám

Peter`s Beauty Shop

Gyógyszerek 
(ingyenes és ártámogatott receptek)
Bőrgyógyászatilag tesztelt
hipoallergén kozmetikumok 
(Avene, Ducray, Vichy, Elancyl)
Gyógyászati kellékek

Nyitvatartási idő:
Naponta 8.00 - 22.00

Egészséget!
Cím:  Rózsák tere 16. szám

Tel./Fax: 0265-260.103

Marosvásárhely 
Megyei Jogú Város

Versenyvizsgát szervez egy megüre-
sedett általános egészségügyi asszisztensi állás
betöltésére az Iskolaigazgatóság keretében mű-
ködő iskolai rendelőkbe

Részvételi feltételek:
- Posztliceális egészségügyi tanulmányok
- Legkevesebb 1 éves gyakorlat a szakmában.
A versenyvizsgára 2013. április 29-én 10 órakor kerül sor a
Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal székházában.
A beiratkozási dossziét 2013. április elsején 12 óráig a 87-
es irodában lehet benyújtani. 
Szükséges iratok:
- kérvény
- személyazonossági irat fénymásolata
- a végzettséget igazoló oklevél, illetve az egyes szakosítá-
sok elvégzését igazoló iratok fénymásolata
- a munkakönyv fénymásolata, illetve esetenként, a régi-
séget igazoló bizonylat
- a megfelelő egészségi állapot igazolása
- önéletrajz
- erkölcsi bizonyítvány
- esetenként a katonakönyv fénymásolata
- a versenyvizsga lebonyolításánál fontos egyéb iratok.
Bővebb felvilágosítást a Kommunikációs, nemzetközi fi-
nanszírozású pályázati és személyzeti osztályon nyújtanak
naponta 8-14 óra között a 39-es irodában, telefon: 0365-
801.866.

www.kozpont.ro
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