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A gyermekben a jövő

VEZÉRCIKK

SOMOGYI
BOTOND

Újabb magyar–román konferenciát tartottak az egymásrautaltságról
és a nyelvi jogok kiharcolásáról. Teljesen feleslegesen – tenném hozzá gyorsan. Immár huszonhét év óta folyamatosan tartjuk ezeket a konferenciákat,
mint ahogy Tusványoson is több mint
negyedszázad óta rendezik a nyári szabadegyetemet. Amelyre hosszú évek
óta már csak az erdélyi és a magyarországi magyarok mennek el – a románokat nem igazán hozza lázba. De ne is legyenek illúzióink. Őket nem érdekli a mi
helyzetünk. Teljesen igaza van Tőkés
László EP-képviselőnek, aki szerint Romániában párhuzamos román és magyar monológok zajlanak. S ameddig
a román történelemkönyvekből tanult

hazugságok alapján évszázadok alatt
generációk nőttek és nőnek fel, ne csodálkozzunk, hogy szinte senki nem ért
meg minket. Még a legeurópaibb gondolkodású, legmagyarbarátabb román
is az autonómia hallatán furcsán vonja
fel a szemöldökét.
Az említett konferencián Sabin
Gherman egy magyarok, románok és
németek által vezetett erdélyi pártban
látja a megoldást. Újabb hiba. Amenynyiben találna is ilyen politikusokat és
be is jegyeztetné a pártot (ezt Bukarestből azonnal meggátolnák), még mindig
ott a kérdés: ki szavazna egy ilyen pártra? Németek már alig vannak. A magyarok közül sokan az RMDSZ-re, a többiek
a néppártra szavaznak, a románok kö-

zül pedig alig akadna, aki vállalná, hogy
a hazaárulás béklyóját magára vonja.
Még akkor is, ha a választások titkosak.
Az is elhangzott, hogy földrajzi helyzete folytán Románia csak Magyarországon keresztül kapcsolódhat NyugatEurópához. Újabb túlzás. Akkor, amikor
Romániát egy Bechtel-szerződés és a
fekete-tengeri kijárat miatt geopolitikai
indokok alapján veszik fel a NATO-ba,
különböző – később aztán be nem tartott – ígéretek és nagy felvevőpiaca miatt veszik fel az unióba, óriási optimizmus azt gondolni, hogy Románia csak
Magyarországon keresztül érhet el bármit is Nyugaton. Főleg ugye most, amikor a magyar kormányt következetes,
a keresztyénséget és egyben az euró-

paiságot védő politikája miatt állandóan támadják.
Mi lehet akkor a megoldás? Ha e kérdésre tudtuk volna a választ, már rég a
megoldás életbeültetésén dolgoznánk.
Egyelőre az tűnik elérhető célnak, hogy
anyaországi támogatással próbáljunk
gazdaságilag megerősödni, a szülőföldön boldogulni, és tudatosítsuk az erdélyi magyarokban azt, amit a magyar
kormány különböző intézkedésekkel
évek óta igyekszik megértetni Magyarországon: a gyermekekben a jövő. Ha
ugyanis létszámunkban gyarapodunk,
anyagilag és hitünkben erősödünk, akkor reménykedhetünk, hogy újabb huszonhét vagy ötvenhét év múlva is lesz,
aki harcoljon kisebbségi jogainkért.
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Megújult Küküllővár
Árpád-kori temploma

Felső határ nélküli menekültelosztás
FOTÓ: KISS GÁBOR

A Fehér megyei Küküllőváron vasárnap hálaadó istentisztelet keretében felavatták a magyar állam támogatásával felújított, Árpád-kori falrészeket is őrző középkori református templomot. Az ünnepségen Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériuma egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára is beszédet mondott, aki többek között így fogalmazott: „Európa nyugati felében hiába van anyagi gazdagság, hiába bővelkednek sok mindenben,
a lelkieknek egyre inkább a hiánya, lelki szegénység jelenik meg, aminek következtében templomok, egyházak szűnnek meg. Helyettük a
muszlim vallás tör be, és az veszi át a terepet”. Az istentiszteleten igét
hirdető Kató Béla, Erdély református püspöke a közmédiának elmondta: amikor olyan templomot újíthatnak fel, amely a magyarság Kárpátmedencei legkorábbi időszakáig vezet vissza, az megerősíti a közösséget abban a tudatában, hogy olyan örökséggel rendelkezik, amelyet
érdemes őrizni és táplálni.

Megfeneklett német
kormányalakítási tárgyalások
A koalíciós egyeztetések kudarca ellenére tovább kell törekedni arra,
hogy megalakuljon Németország következő kormánya – hangsúlyozta Frank-Walter Steinmeier német államfő hétfőn Berlinben. A CDU/
CSU jobbközép pártszövetség, a liberális FDP és a Zöldek egyeztetése a kormányzati együttműködésről több mint négy hétig folytatott tárgyalás után, hétfő hajnalban fulladt kudarcba, mert az FDP
kiszállt a hivatalos koalíciós tárgyalások megkezdésének lehetőségéről szóló előzetes egyeztetési folyamatból, arra hivatkozva, hogy
nem volt elég bizalom és közös pont a négy párt között. A német államfő közvetve elutasította az új választások kiírását, mint mondta,
a választóktól kapott mandátumot „nem lehet csak úgy egyszerűen
visszaadni”. Szavai alapján valószínűleg a jobbközép CDU/CSU, a liberális FDP és a Zöldek, vagyis a Jamaica-formátum tagjai mellett a
CDU/CSU eddigi koalíciós partnere, a szociáldemokrata párt (SPD)
vezetőivel kezdeményez tárgyalást.

Főmunkatársak:
Borbély Zsolt Attila, Simon Virág,
Szucher Ervin

Adyra emlékeztek a Partiumban

Műsormelléklet: Gräf Botond

Ady Endre olyan magyar költő volt, akiben megtestesült a nemzet minden fájdalma és minden gondolata – jelentette ki Szili Katalin miniszterelnöki megbízott a költő születésének 140. évfordulója alkalmából
rendezett Ady-esten Szatmárnémetiben. Életét és költészetét ismertetve, néhány versét idézve Szili Katalin azt mondta, Ady munkássága
A gazdasági, migrációs és társadalmi problémák, valamint az elhúelévülhetetlen, versei ma is aktuálisak. A rövid életű „zsenivel” kezzódó válságok együttes hatása új válaszokat és jobb együttműködést
dődött meg lényegében a 20. századi magyar irodalomtörténet. Szociigényel az Afrikai Unió és az EU között, valamint új lendületet kell adális és társadalmi kérdésekkel foglalkozó publicisztikáiban, valamintni Afrika fejlődésének – mondták az Európai Parlament képviselői
a magyar ugarról szóló költeményeiben mindvégig ott volt a feszültség, strasbourgi plenáris ülésükön elfogadott állásfoglalásukban. Az EPami aztán próféciai magasságokba emelte őt – fogalmazott. Szili Kaképviselők az afrikai országok ellenálló képességének megerősítésétalin előadásában Adyt idézve azt mondta, Erdélynek külön lelke van,
re irányuló új EU-Afrika stratégiát javasoltak, amely szerint őszinte
amely a magyar történelem során sokszor volt a magyarság megtespárbeszédre van szükség a felelősségteljes kormányzás, a demokrátesítője. A 140 éve született Ady Endréről a hétvégén több eseményen
cia, a jogállamiság, az emberi jogok és a korrupció elleni küzdelem előemlékeztek meg Nagykárolyban. Pénteken délután irodalmi délutánmozdításáról. Az EU november végén tart kétnapos EU–Afrikai Unió
nal és műsorral várták az érdeklődőket. Másnap a Károlyi-kastélynál
csúcsértekezletet az elefántcsontparti Abidjanban. A sorrendben ötöAdy Endre és Bölöni Györgyné Marchis Otília nagykárolyi találkozádik csúcstalálkozón az afrikai és az európai uniós vezetők megvitatsának emléket állító egészalakos bronzszobrot lepleztek le.
ják a két kontinens közötti kapcsolatok jövőjét, azon belül a hangsúlyt
az ifjúságba való beruházásra helyezik.

 Az (X)-szignóval el lá tott szö ve gek

fize tett rek lá mok, köz le mé nyek.

 Ameg je lent írá sok nem fel tét le nül

aszerkesztõség vé le mé nyét tük rö zik!
 Szerkesztõségünkfenn tart ja
a jogot, hogy a be ér ke zett le ve lek és
másfé le írá sok közlésérõl dönt sön.
 Kézira to kat nem õrzünk meg,
ésnem kül dünk vis sza!
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Új Afrika-politikát szorgalmaz az EU

Mentené a PNL a magánnyugdíjakat

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) arra kéri az ombudsmant, támadja
meg az alkotmánybíróságon a 2017/82-es sürgősségi kormányrendeletet, amely többek között előírja, hogy 5,1 százalékról 3,75 százalékra
csökken a második nyugdíjpillérbe befizetett kötelező hozzájárulás.
A PNL sajtószóvivője rámutatott, szerintük alkotmányellenes a kötelező magánnyugdíjalapba utalt hozzájárulással kapcsolatos módosítás. Ionel Dancă szerint ugyanakkor ezzel a rendelettel a törvényben
rögzített január elseje helyett július 1-jére halasztották a nyugdíjemelést, ugyanakkor a gyermekgondozási díj alsó határát 1600 lej helyett
1 250 lejben szabták meg.

Elégedetlen háziorvosok

Magyar or szá gon az Er dé lyi Nap ló éj jel-nap pal az
alábbi te le fon szá mon ren del he tõ meg: (1)4762198.Elõ fi ze té si árak: egy ha vi 720 Ft, ne gyed éves
2100 Ft, fél éves 4100 Ft, egy éves 7900 Ft.

A háziorvosok egyetlen követelését sem vették figyelembe a 2018as keretszerződés kidolgozásakor – hívták fel a figyelmet a szakemberek, akik hét elején ismét a kormány tagjaival tárgyaltak, egyelőre eredménytelenül. A háziorvosok kifogásolják, hogy a biztosítási pénztár által összeállított, 2018-ra vonatkozó keretszerzőAlap sza bad el adás ban Er dély egész te rü le tén
megvá sá rol ha tó az új sá gos stan dok nál, üz le tek és dés majdnem száz százalékosan megegyezik a régi megállapodásnagyáru há zak új ság áru dá i ban, va la mint a köz sé gi sal, amelyre szintén sokat panaszkodtak az érintettek. Az egyesület
ésfa lu si ma gán ter jesz tõk nél. Sza bad el adás ban
vezetői szerint a kormány felvetett követeléseik közül egynek sem
egy lap szám ára 4 lej.
tesz eleget, azaz gyakorlatilag továbbra sem ad lehetőséget arra,
Külföl di elõ fi ze tõ ink ban ki át uta lás sal ren del he tik hogy a szakmai elvárásoknak megfelelően gyakorolják mesterségümegla pun kat:
ket. A miniszterelnök elismerte, hogy a háziorvosoknak nehéz dolEurószámla: RO64 RZBR 0000 0600 1155 7082,
guk van, „a rendszer nehézkesen működik”, ugyanakkor kifejezetRaiffeisenBank, Ko lozs vár.
Egyhó na pi elõ fi ze tés Eu ró pá ba 5 euró, há rom hó- ten jónak értékelte a szakemberekkel folytatott tárgyalást. Országos
szinten egyébként mintegy 11 ezer háziorvos dolgozik, aki mintegy
nap 15 euró, 6 hó nap 30 euró, 12 hó nap 60 euró.
9500 rendelőt működtet.
Hirde tés fel vé tel a szer kesz tõ ség ben. Ké rés re
részle tes tá jé koz ta tót kül dünk ár aján la ta ink ról.

A SZERKESZTÕSÉG CÍME:

Nem Soros-tervnek nevezik, ám Soros György amerikai üzletember
javaslatai tükröződnek vissza az Európai Parlament és az Európai
Bizottság döntéseiben – jelentette ki a Miniszterelnöki Kabinetiroda
parlamenti államtitkára. Dömötör Csaba azt mondta: az Európai Parlament elfogadta azt a szakbizottsági javaslatot, amely kiállt egy felső határ nélküli állandó menekültelosztási rendszer mellett. Ez öszszecseng Soros György álláspontjával – tette hozzá. Ebben a helyzetben Magyarországnak szövetségeseket kell keresnie a betelepítési tervek megakadályozásáért – mondta Dömötör Csaba. Kiemelte: a visegrádi együttműködés (V4) jó alapot jelenthet ehhez, és úgy
tűnik, a jövőben Ausztriára is számíthat Magyarország a kvótaellenes küzdelemben, szemben a magyar ellenzéki pártokkal, amelyek
Brüsszelben „rendre megszavazták” a kötelező kvótáról szóló terveket, majd itthon ezt letagadták.

Szerkesz tõ ség és ki adó hi va tal:
400185 Ko lozs vár, Onisifor Ghibu
(volt Eper jes) ut ca 14. szám
tel.: 0364-142301, 0264-455959,
fax: 0264-455969
e-mail cím: office@erdelyinaplo.ro
Honlap: www.erdelyinaplo.ro
Hirde tés fel vé tel és ter jesz tés a fenti címen
hétköznap 8–16 óra között.

Lemondott Robert Mugabe
A hadsereg által házi őrizetbe vett 93 éves Robert
Mugabe államfőt (képünkön) a kormánypárt,
a Zimbabwe Afrikai Nemzeti Szövetsége – Hazafias Front (ZANU-PF) központi bizottsága vasárnap leváltotta pártelnöki
tisztségéből, de az elnök
nem volt hajlandó lemondani államelnöki megbízatását. Álláspontját hétfőn változtatta meg: a zimbabwei törvényhozás házelnöke jelentette be az államfő lemondását, amit a képviselők ujjongással fogadtak. A Zimbabwét 37 éve irányító elnök a parlamenthez eljuttatott levélben azt írta, a
döntés az övé, célja pedig a zökkenőmentes hatalomátadás szavatolása a katonai puccstól megrázott országban.

Magyar vétóra számítanak a lengyelek

Amennyiben az európai parlamenti határozat következtében szavazásra kerülne sor a Lengyelországgal szembeni uniós szankciókról,
Varsó számít a magyar vétóra – jelentette ki Mariusz Blaszczak belügyminiszter a lengyel közszolgálati rádiónak adott interjúban. Az
Európai Parlament múlt szerdai plenáris ülésén a többségi frakciók megszavazták a lengyel jogállamiságról szóló határozatot, amelynek alapján a testület elkezdi előkészíteni az uniós alapszerződés hetedik cikke szerinti eljárás megindítását Lengyelországgal szemben.
Az említett eljárás a 2016 elején Varsóval szemben elindított uniós jogHárom Beszterce-Naszód megyei férfit értek tetten a rendőrök, amint
államisági mechanizmus harmadik, utolsó szakasza, amelynek vééppen veszélyes drogokat próbáltak értékesíteni, összesen 35 000 euró értékben. A három férfit pénteken érték tetten a szervezett bűnözés gén szankciók vethetők ki, ha ezt a tagállamok egyhangúan megszavazzák. Blaszczak szerint az uniós döntéshozók olyan kormányzást
és terrorizmus elleni igazgatóság (DIICOT) ügyészeivel együttműködő
akarnak bevezetni Lengyelországban, amely „már válságba sodorta
rendőrök, amint Besztercén kábítószert próbáltak árusítani. A rendEurópa nyugati részét”. E vonatkozásban elmondta: miközben Lenőrség 940 ecstasy tablettát, körülbelül fél kilogramm kannabiszt, 290
gramm metiléndioxi-metamfetamint tartalmazó golyót és 150 grammgyelország elutasítja a menekültkvótát, Nyugat-Európában „mindennapi valósággá lettek a terrortámadások”.
amfetamint találtak náluk. Előzetes letartóztatásba kerültek.

Drogkereskedők buktak le
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Közös erdélyi dialektus kell

Román–magyar konferenciát szerveztek Nagyváradon a nyelvi jogok kiharcolásáról

A nagyváradi városháza tanácstermében szervezett konferenciát az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács, az Erdélyi Magyar Néppárt és a
Reconstructio Egyesület. A résztvevők arra a kérdésre keresték a választ, hogy a küszöbön álló egyesülési centenárium esélyt vagy veszélyt
jelent a román–magyar kapcsolatokban.

FOTÓ: ERDÉLYI MAGYAR NÉPPÁRT

és Magyarország egymásrautaltságára hozott fel példákat. Megjegyezte: földrajzi helyzete folytán
Románia csak Magyarországon
keresztül kapcsolódhat NyugatEurópához, Magyarország viszont az erdélyi magyarok iránt
viselt felelőssége miatt nem Nyugat-Európa felé, hanem a román
határ felé építi az autópályákat,
amelyek Románia kapcsolódását
is szolgálják.

A munkahelyen is ragaszkodnak
anyanyelvükhöz

Nagyváradi konferencia: a románok és magyarok másként látják a két nép közötti együttműködést

T

őkés László európai parlamenti képviselő, az EMNT
elnöke nyitóbeszédében
a párbeszéd fontosságát hangsúlyozva arra figyelmeztetett,
hogy jelenleg Romániában párhuzamos román és magyar monológok zajlanak. „Meg kell tanulnunk a közös erdélyi dialektust, mert ez az egyedüli lehetőségünk a jövő építésére” – jelentette ki. Úgy vélte: olyan reprezentatív román–magyar párbeszédre lenne szükség, amelyben a magyar oldalon a teljes erdélyi magyar társadalom képviselői ott ülnek, és nem a román
állam választja ki a magyar tárgyalópartnereket.
Gabriel Andreescu bukaresti politológus, egyetemi tanár elmondta: rosszul indult a
centenárium előkészítése, hiszen 2017 elején a Román Akadémia 84 tagja nemzetféltő,
magyarellenes felhívást tett
közzé. A politológus szerint a
szimbolikus jelentőségű román intézményeket, amilyen
az akadémia is, még mindig a
Ceauşescu-diktatúra idején ki-

alakult nemzeti kommunista
ideológia hatja át.

lyi hivatalos nyelvet felvállalja,
soha nem fogunk győzni” – vélte Sabin Gherman.

Ne Bukaresttől és Budapesttől
függjön Erdély

Román–magyar bizalomerősítés

Dan Maşca, a marosvásárhelyi
Szabad Emberek Pártja (POL)
alapítója úgy vélte: ha az erdélyiek nem veszik kezükbe a sorsuk irányítását, a régió mindig
Bukarest és Budapest „manőverezési területe” lesz. „Ha nem
tesszük lehetővé, hogy minden
közösség magát irányítsa, a
gyermekeink más országot fognak választani” – jelentette ki a
vállalkozó. Hasonló szellemben
szólalt fel Sabin Gherman televíziós újságíró, a korábbi Elegem van Romániából röpirat
szerzője. Megbocsáthatatlan
bűnnek tartotta, hogy az erdélyi
románok, magyarok és németek nem hozzák létre azt a közös pártot, amely a tartomány
autonómiájáért lép fel. „Ha nem
tesszük le egy olyan párt alapjait, amelyben románok, magyarok és németek ott vagyunk
együtt, és amely a három erdé-

Szilágyi Zsolt, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) elnöke
szerint az erdélyi magyarság
éppen az autonómiaköveteléssel
bizonyítja legjobban a román állam iránti lojalitását. Megjegyezte: a többkultúrájú régiók akkor
teljesíthetnek jól, ha a kultúrák
nem harcolnak egymás ellen.
Ezért a románok és magyarok
egymás iránti bizalmát kell erősíteni. Hozzátette: a tabumentes
párbeszéd a bizalom újraépítését segítheti elő.
Hans Hedrich politológus, civil aktivista arra figyelmeztetett,
hogy félre kell tenni az első világháború és Európa azt követő
átrendeződésének etnocentrista
szemléletét, hiszen a háború és
az azt lezáró béke is a földrész
gazdasági szempontok szerinti
újraelosztásáról szólt.
Szilágyi Ferenc, a Partiumi Autonómiatanács elnöke Románia

A rendezvény második felében a
meghívott közéleti személyiségek a magyar nyelv üzleti életben
való érvényesüléséről értekeztek. Dr. Kántor Zoltán, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet igazgatója kutatási eredményekkel alátámasztva beszélt a magyar nyelv
üzleti életben betöltött szerepéről. Elmondása szerint az anyanyelv használatának biztosítása a közigazgatásban és az üzleti életben egyaránt fontos, majd
hozzátette: „nyelvi jogainkért
nem tudunk hátradőlve küzdeni.
Ehhez civil fellépésre és jogaink
melletti határozott kiállásra van
szükség.” Előadásából kiderült: a
magyarok többsége a munkahelyi környezetben és a gazdasági
élet területein is ragaszkodik az
anyanyelvhasználathoz.
Dr. Beretka Katinka szabadkai jogász és egyetemi tanár a
szerbiai magyar nyelvhasználat törvényi hátterét, a jogsérelmeket és a szerb gazdasági életben tapasztalható nyelvhasználati lehetőségeket ismertette. Az előadó elmondta:
Szerbiában nincsenek a nyelvi jogok betartatásáért születő civil kezdeményezések. „Az
anyanyelvhasználat nagymértékben függ attól, milyen a munkáltató nemzetisége. Ugyanakkor a nyelvhasználati törvény büntető rendelkezése nem
visszatartó erő: sok kizárólag szerb felirat látható országszerte, ezért bőven van még fejleszteni való” – hangzott el az
előadásban.
Gelu Barna, a Bihar megyei
Vállalkozók Szövetségének elnöki tanácsadója a Szlovákiai

Vállalkozók Szövetségével aláírt partnerségi megegyezés tartalmát ismertette hangsúlyozva a gazdaságban jelenlévő többnyelvűség fontosságát. A közös
együttműködés másik példájaként az Erdélyi Magyar Néppárt
Bihar megyei szervezetével közösen nemrégiben megszervezett biciklis felvonulást is megemlítette: „Az észak-erdélyi autópálya folytatásáért tiltakozó biciklis felvonulást szerveztünk.
Reméljük, hogy akciónkkal egyértelművé tettük: valós igény van
az autópályára, amely megkönynyítené a határátkelést, fellendítené a turizmust, és jótékony hatásai lennének a belföldi áru- és
személyforgalomra is”.

A nyelvhasználati kérdés
rajtunk múlik
Pajzos Csaba, a Romániai Magyar Közgazdász Társaság Bihar
megyei elnöke elmondta: „mérhető versenyhátrányt jelent a romániai magyar közösség számára az a helyzet, hogy amíg a magyaroknak meg kell tanulniuk
románul, a románok anyanyelvükön kommunikálhatnak a
mindennapokban.” Ellenpéldaként kiemelte: mind a mai napig
megéri magyarul tudni az erdélyi kereskedelemben, hiszen ezzel is gördülékenyebb és többnyelvű kiszolgálást biztosíthatnak a vásárlóknak.
Csomortányi István, az Erdélyi Magyar Néppárt Bihar megyei
elnöke elmondta: „ha egy vállalkozó azt látja, hogy a hivatalokban többnyelvűség van, hajlandóbb lesz saját tevékenysége során is hangsúlyt fektetni erre.”
Csomortányi szerint a többnyelvűséget főként öt területen kell
megerősíteni: az állami vállalatoknál, a közszolgálatoknál, a román posta intézményeiben, a helyi román vállalkozók csoportjában és a helyi magyar vállalkozók esetében. „A nyelvhasználati kérdés rajtunk múlik, nem várhatjuk, hogy ezt majd a többség
vagy valaki más megoldja helyettünk” – jelentette ki a néppárt Bihar megyei elnöke.
EN-ÖSSZEÁLLÍTÁS

Szobrot emeltek Sass Kálmánnak Érmihályfalván
Történelmi helyszínen, történelmi momentumnak lehettek részesei vasárnap délelőtt az érmellékiek és a Magyarországról
érkező vendégek. A rendhagyó
eseménnyel régóta adósa az utókor a település egyik leghíresebb
személyiségének. A reformáció
500 éves jubileuma részeként
felavatták Sass Kálmán 1956-os
mártír lelkész mellszobrát, amelyet az istentisztelet után lepleztek le az évszázados fák és a sokat látott templomfalak tövében.
Ezek ugyanis hatvan esztendővel ezelőtt tanúi voltak a lelkészcsalád életre-halálra szóló kálváriájának.
A húsz évig Érmihályfalván
szolgáló lelkipásztort, a kommunista rendszert aláaknázó és egyéb főbenjáró bűnökért
1958 decemberében végeztette ki többedmagával a román

karhatalom. Amint arról már
korábbi írásunkban beszámoltunk, rehabilitációja a mai napig nem történt meg. A család ez ügyben, valamint javaik visszaszolgáltatásának és
a meghurcolt családtagok morális és anyagi kárpótlásának
ügyében már a huszonharmadik pert folytatja a román állammal szemben.
A templomi szertartáson Dénes István Lukács lelkipásztor,
a Királyhágómelléki Református Egyházkerület generális direktora hirdette az igét párhuzamot vonva Dániel próféta Istenhez és népéhez való hűsége,
valamint a mindenkori hatalom
üldözöttjei, meg nem alkuvói és
állhatatosai között. Az igehirdető utalt a mártírhalált halt lelkészre, aki Isten elhívottjaként
állt helyt olyan időkben, amikor

ez halálos bűnnek számított a
hatalom szemében.
A szószéki szolgálat után a
Mártírok százada című 2016ban megjelent kötetet mutatták
be, amely olyan magyar református lelkészekről szól, akik a
múlt században – különösképpen az 1956-os események következtében – szenvedtek vértanúságot a Kárpát-medence területén. A kötetet Bereczki András nyugalmazott paptamási
lelkipásztor állította össze és
ismertette a hallgatósággal.
A műalkotás a templom mellett kialakított sétányon kapott
helyet, ahonnan az egykori lelkész vasárnapról vasárnapra „szemmel tarthatja” gyülekezetét. A szobor létrejöttének
előzményeihez tartozik, hogy
az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója al-

kalmából Érmihályfalván járt
Lezsák Sándor, a Magyar Országgyűlés alelnöke, aki ígéretet tett a helyi református közösségnek egy Sass-szobor kivitelezési költségeinek támogatására. Az ígéretet tett követte, így idén a Lakiteleki Népfőiskola Alapítványon keresztül,
illetve az Országgyűlés támogatásával méltó helyre került
a mártír lelkész bronzba öntött mellszobra, amely Lantos
Györgyi csongrádi szobrászművész munkája.
Az eseményen jelen voltak a
Sass család tagjai is. A büsztöt
Lezsák Sándor és dr. Sass Huba, a mártír lelkész fia leplezte le. Az Országgyűlés alelnöke
ünnepi beszédében Sass Kálmán életútját, a család meghurcolását, a hosszú és eredménytelen pereskedéseket elevení-

tette fel, ugyanakkor elmondta,
Magyarországon is vannak még
olyan áldozatok, akiknek mind
a mai napig nem szolgáltatott
elégtételt az utókor.
Több illusztris vendég mellett magánemberként, illetve
a Sass család hozzátartozójaként jelen volt Fazekas Sándor
magyar földművelésügyi miniszter is. Az eseményen több
százan vettek részt. Koszorút helyeztek el a családtagok,
többek közt, valamint az egyházközség.
A zömében RMDSZ-es elöljáróság, amely 2013-ban az érmelléki csoport főtéri emlékkövén
nem tüntette fel a lelkész nevét, a
Sass család kérésére nem képviseltetheti magát a mártír nevével
fémjelzett eseményeken.
SÜTŐ ÉVA
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Ahogy a csillag megy az égen

Beszélgetés Marosán Csabával, a versműsoraival Erdélyt bejáró kolozsvári színművésszel

Értékét vesztett világunkban szerteágazó tevékenysége üdítő színfolt az
erdélyi magyar kultúrában. Alapvégzettségét tekintve színész: Erdélyszerte a magyar irodalmat népszerűsítő előadásaival, estjeivel vált ismertté. Marosán Csaba színművésszel beszélgettünk.
– A legidősebb magyar színház legfiatalabb színészeként határoztad meg magad. Hogyan lett belőled
színész egy olyan világban,
ahol a legtöbben elsősorban
a pénzt vagy a pénzes szakmát keresik?
– Hétgyermekes családba születtem Kalotaszegen, így gyermekkorom sohasem volt anyagilag „túltelített”. Érettségi után
elgondolkoztam, hogy melyik az
a szakma, amelyet életem társául fogok választani, az ugyanis nyugdíjig elkísér. Amikor valaki hivatást választ, azt szeretnie is kell. Egy év alatt több munkát, szakmát is kipróbáltam. Ráadásul 13 éves korom óta kétkezi
munkás is voltam, hiszen az öszszes nyarat kőművessegédként
átdolgoztam. Később vízszerelő, Olaszországban szobafestő voltam, sőt a román hadseregnél tűzszerésznek is vizsgáztam. A lista végén a színművészet is szerepelt, ugyanis
hatéves korom óta népdaléneklő versenyeken vettem részt, a
zilahi iskolában pedig amatőr
színjátszócsoportot alapítottam.
Ezért mindig ott motoszkált bennem a gondolat, hogy színpadra kerüljek. Amikor érettségiztem, éppen beköszöntött a gazdasági válság. Körülnéztem és
láttam, hogy fiatalok tucatja végzett két-három egyetemet, közben pizzafutárként dolgozott,
mert nem tudott elhelyezkedni.
Jól meg kell gondolni, mit szeretnénk. Ha pedig valaki pályát
választott, akkor azon becsülettel kell helytállnia. Mint ahogy a
csillag megy az égen – szerintem
minden szakmához így kellene
hozzáállni.
– Mit jelent számodra a
színház?
– Miután utolsónak kerültem
be az egyetemre, egyre jobban
megszerettem a színészetet.
Annyira, hogy most már a világ
legidősebb magyar színházának
legfiatalabb tagja vagyok, és szeretem mindazt, amivel foglalkozom. Ez az a hely, ahol megnyugszom. Konfucius szerint, ha valaki megszereti a munkáját, többet nem kell bemennie dolgozni. Én is így érzek: a kolozsvári színházra nem munkahelyként tekintek, hanem kellemes
közegre, jó emberek közösségére, ahova vidáman megyek be, és
úgy is jövök ki.
– A színészet mellett más
jellegű munkát is felvállaltál. Több mint 30 ezer km-t
tettél meg eddig, több tucat
erdélyi iskolába jutottál el.
Milyen előadásokkal látogatod az oktatási intézményeket?
– Néhány évvel ezelőtt elindítottam egy mozgalmat, amely azt
tűzte ki célul, hogy a fiatalokkal
megszerettesse az irodalmat.
Különben már több mint 40 ezer

kilométernél tartok. Szeretném
kibillenteni a fiatalokat a simogatós telefonok világából, és arra buzdítani őket, hogy többet olvassanak. Ez ugyanis hozzájárul
szellemi fejlődésünkhöz. Előadásokat tartok 50 percben, amelyben kötelező tananyagot dolgozok fel, akár érettségi tételeket
is: Dsida Jenőről, Arany Jánosról,
terveim szerint pedig nemsokára Szilágyi Domokosról is. Ezekkel járom az iskolákat: szeretnék
minél több diákhoz eljutni, és kicsit új megközelítésben bemutatni a szerzőket, „leporolni a költőkről a port” – megszerettetni a
fiatalokkal.
– Akik az Arany-estedet látták, tudják, hogy nem a versek felolvasásának unalmas egymásutániságáról
beszélünk, hanem szó van
benne sms-ről, skype-ról,
táblagépről, közösségi oldalakról. Ez kell ma a fiataloknak ahhoz, hogy menő legyen, eladhatóvá váljék az irodalom?

művein keresztül volt a legkönynyebb megfogni a diákok érdeklődését. Dsidával 65 középiskolát jártam be. Jelenleg a Bomlott
cimbalom című műsorral járom
Erdélyt, Arany ismeretlen arcára kívánom felhívni a figyelmet.
– Arany János, Szent László-legenda, film. Miről van
szó?
– Február környékén, amikor
Arany életét kutattam, ráakadtam a költő Szent László legenda
című költeményére. Ekkor gondolkodtam el azon, hogy ha két
ilyen emblematikus személy emlékéve indul 2017-ben, akkor érdemes lenne ezt összekötni. A
Kincses Kolozsvár segítségével
felkerestük az Arany Emlékbizottságot, amelynek támogatásával húszperces kisfilmet készítettünk. Ebben Arany Jánosra, illetve Szent Lászlóra emlékezünk. Bejárjuk Nagyszalontát, Debrecent, Nagykőröst. Budapestre megérkezve a Széchenyi Könyvtárba megyünk, ahol a
Toldi estéjének a kéziratát őrzik:

Nagy elődeink – például Kós Károly, Dsida Jenő,
Tamási Áron, Kemény János és az egész helikoni
közösség, amelyet folyamatosan piedesztálra
emelek – számunkra a nagy példaképek.
– Másképp kell ma tanítani a magyar irodalmat is, mint száz évvel ezelőtt. Változik a világ, és
nehéz kimondani, de néha nekünk is változnunk kell a világgal olyan módon, hogy a mai modern technológia eszközeit is
használjuk. Dsida Jenő az Erdélyi Anyanyelvápolók Szövetségének elnöke is volt. Az ő költészete igazán emberközeli, talán az ő

az ötödik ének Szent László legendájával kezdődik. Budapestről visszafelé jövünk Nagyváradon keresztül Székelyföldre – a
legenda nyomán. Kuriózumként
annyit mondanék el, hogy amikor a film zeneszerzője – Kelemen László, a Hagyományok Házának igazgatója – kézbe vette
az Arany-szöveget, azt mondta,
hogy a vers ritmikájában tökéle-

A színész a kolozsvári színházra nem munkahelyként tekint
tesen megegyezik egy mezőségi,
széki népballadával. Úgyhogy segítségül hívta kedves barátját, Pál
István Szalonnát és annak bandáját, akik a filmben a talpalávalót húzzák.
– Kevesen vállalják fel ezt a
művészi munkát, pedig ez
is a színészethez tartozik:
megszerettetni a verset,
a magyar irodalmat. Van
valamilyen kézzelfogható
eredmény, visszajelzés?
– Sok dolgot említhetnék. Mintegy nyolcvan magyartanárral tartom a kapcsolatot. Nemcsak magyarvezetésű iskolába, hanem a besztercei Andrei
Mureşanu kollégiumba is elmentem. Itt nem kis dolog volt meggyőzni a román igazgatót, hogy
nem olyan rossz, ha én egy költő életútjával megismertetem a
diákokat. Azt mondtam, amenynyiben érettségin ezt kapják, és

Borospataki fiatalokkal: Marosán Csaba az Arany Jánosról szóló előadásával a Gyimesekbe is eljutott

jobb jegyet érnek el, akkor az iskola átlagát is emelni fogják a minősítések. A legfontosabb visszajelzés üzemanyagként hajt előre engem. A Bethlen-kollégiumban többször jártam. Második
előadásom után a magyartanárnő felhívott, és azt mondta, csoda történt, mert a dévai szavalóversenyre korábban csupán hárman, a Dsida-előadásomat követően másfél hónappal viszont
már hatvanan jelentkeztek.
– A diákok egyre kevesebb
magyar irodalmat tanulnak. A színházban is zömmel külföldi, sok esetben elvont, néha érthetetlen darabot játszanak. Sodródunk
az árral, ez a trend, vagy
a magyar kultúra tudatos
rombolása folyik?
– Azt vallom, amit az őstermelők. Ha fogyasztunk, akkor fogyasszunk helyit, ez a legegészségesebb. Nagy elődeink – például Kós Károly, Dsida Jenő, Tamási Áron, Kemény János és az
egész helikoni közösség, amelyet
folyamatosan piedesztálra emelek – számunkra a nagy példaképek a 20. századi erdélyi kultúránkban. Meg kell erősödni a
helyi költészettel, irodalommal,
kultúrával. Utána pedig nyílhat
a szemünk a világ felé – akár 360
fokban is. De ahhoz kell egy alap,
megismerni a gyökereket. Hogy
a magyar kultúra tudatos rombolása folyna, erős kifejezésnek
tartom. Szerintem minden területen, Erdélyben is, vannak olyan
elöljárók, akik példaképek lehetnek a kultúrában, egyházban
vagy éppen politikában. A lényeg
az lenne, hogy ezek a személyek
határozzák meg az irányvonalat
– az irodalomban is.
A trend az, amit közösen elfogadunk. A közösségformáló emberek mondják meg, mi a jó. De
a virtuális világból sok szemetet
dobnak ránk, butítanak.
FOLYTATÁS AZ
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ban is fellépni ugyanabban a teremben, ahol Dsida 1936 nyarán
felolvasta a frissen költött PsalA gyerekek sokkal hamarabb
mus Hungaricust. Mindez azért
hozzájutnak egy interneten kifontos számomra, mert ezek az
keresett szöveghez, mint bármiemberek 1926-ban közösségépílyen nyomtatott könyvhöz. Ezért
hiába vannak meghatározó em- tő mozgalmat, színháztámogató
programot indítottak el, élükön
berek – akár a kultúra világában
Kemény Jánossal, aki minden
is –, a figyelem hamar másra terelődik. Ezért határoztam el: ke- vagyonát erre áldozta. Márton
Áron püspök szavai számomra
ressük meg a diákokat a „virtuális világban”, kopogtassunk ott az ars poeticát jelentik. Egy népa költészettel. Előadásaim után szövetségi gyűlésen a következőket mondta, ami napjainkban
azt kérem a gyerekektől, aznap
is rendkívüli aktualitással bír:
árasszuk el a Facebookot példá„panaszkodunk újabban elég sűul saját maguk által kiválasztott
rűn, hogy népünk elmaradott és
Arany-idézetekkel. Azt látom,
rossz, s hogy különösen az ifműködik.
júság elveszítette az apák tiszAz, hogy tudatos rombolás
folyna, azért nem igaz, mert min- tes erkölcsi érzékét. Romlik, s
az ősök szent hagyományaihoz
den rajtunk múlik. Ha mindenmind hűtlenebb lesz. A romlás
ki elhatározza, hogy a gyerekét
lejtője felé sodródik. Tanítsunk
könyvek olvasására, az irodalom
irodalmat. A nyelv volt mindig
szeretetére tanítja, akkor annak
egy idő után eredménye lehet. Ve- is a leghűségesebb kísérőnk. Ez
pattogott az ősök ajkán, ezen kezessük rá a gyermekeket, hogy
sergett a Rodostóba száműzött
ne csak az esti imádságot mondmagyar. Dicsőségünket, bánaják el, hanem minden este olvastunkat és örömünket is, ha volt,
sanak verset is. Ez rendkívül seezen fejezték ki költőink, művégíti a szókincs gyarapodását és
szeink. Érezze meg a nép a nyelv
azt, hogy az ember szépen, vások ízét, a benne rejlő – szegénylasztékosan beszéljen.
nél és úrnál egyazon lelket felmutató – erőt.” Ezt vallom én is:
– Egyes rendezők obszceniaz egész történelmünk során az
tást és absztraktot erőlteegyik legfontosabb dolog a nyelv
tő torz vágya nem öli-e meg
volt, ami megtartott. Úgy gondoa klasszikus darabokat és
lom, meg kell becsülnünk azt,
a jó iránt vonzódó nézők
amit elődeinktől kaptunk.
szépérzékét?
– Ahány ház, annyi szokás, ahány
– Haza, szeretet, művészet.
ember annyiféle. Amilyen a mosAz Arany Emlékév Emlékdó, olyan a törülköző. Az ingerbizottságának mottója. Ha
küszöb emberenként változik.
valaki meghallgatja előadáAz emberek esztétikai érzékküsodat, arra gondol, hogy rád
szöbe is változhat. Száz éve egy
francia kiállításon felakasztot- is illik e hármas. Téved?
– Nem. Bár én inkább megcseréltak a falra egy angol WC-kagyném: szeretet, haza, művészet. A
lót, amelyre egyesek azt mondták, igazi installáció és művészet, szeretet ugyanis mindennél fonmások csupán annyit: egyszerű tosabb – bár ez sokak számára a
21. században akár giccsesnek is
budi. Nem lehetünk egyformák,
hangozhat. Ettől függetlenül minmert akkor Észak-Koreában élden személy vágyik a szeretetre.
nénk: ugyanakkor tapsolna és
Szeretném, hogyha szeretnének,
egyszerre mosolyogna mindenki.
s lennék valakié – írja Ady. A művész is csak akkor tud alkotni, ha
– Nemcsak a színházban
szeretetet érez, ha van egy múés az iskolákban tűnsz fel,
hanem az úrasztalánál is. zsája például, akit szeret. Nálam
ezért kerülne első helyre a szePontosabban Luther asztaretet. Ha pedig ez megvan, akkor
lánál…
van haza is. Különben gyűlölség,
– Erdélyi költők istenes verseviszálykodás és háború lenne,
iből készített összeállítással
ilyenkor a haza elvész. Ha azonis járom szülőföldünket. Olyan
ban van haza, akkor biztosítottak
műsorokat állítok össze, amea körülmények, hogy a művészek
lyek kapcsolódnak karácsonyalkotni tudjanak.
hoz, húsvéthoz vagy éppen pünkösdhöz. A Luther asztalánál cí– Nemrég született meg mámű műsort a reformációra állísodik fiad. Meddig lehet ezt
tottam össze úgy, hogy a szöveaz óriási energiát felemészgek hasznosak legyenek a hallgatóság számára. Megtaláltam tő, sok utazást igénylő munkát végezni?
Luther asztali beszélgetéseit, a
műsorban pedig azokat a gondo- – Rendkívül optimista és bizakodó vagyok. A fiam születése
latokat emeltem ki, amelyekről
úgy gondoltam, érdekesek lehet- is ambíciókapszula számomra.
Eddig 43 ezer kilométert tettem
nek: harácsolás, a pénz negatív
meg, remélem, eljutok a 86 ezerig
hatása a társadalomra, házasis. Akkor elmondhatnám: majdság, gyermekáldás, felebaráti
nem kétszer körbekerültem a
bocsánat. Luther elmondja a véFöldet, és csak Erdélyben jártam.
leményét a jóslatokról, jövendőAkinek gyereke van, átértékeli a
mondókról és a pletykás, rágalvilágot. Elgondolkodik azon, mit
mazó emberekről is. Olyan dolhagy majd az utána jövőkre. Nem
gokat emeltem ki, amelyek által
vagyok szentimentális típus, de
Luther jó tanáccsal látja el a ma
eszembe jutott, hogy amikor elemberét.
jön az utolsó óra – hiszen ezzel is
számolni kell –, mit tudok majd
– A helikoni közösség munfelmutatni az utódoknak. Mit vákájának népszerűsítését is
laszolnak majd a gyermekeim,
tervbe vetted. Milyen ötlet
ha megkérdezik őket, ki volt az
és elképzelés alapján?
édesapjuk? Azt szeretném, ha
– Kétéves tervről van szó. A helikoni munkaközösség tagjait nem így kezdenék a mondatot:
hááát…egy színész. Inkább tudpróbálom rendre bemutatni, újjáéleszteni a köztudatban. Dsida ják elmondani, hogy kolozsvári
színészként biztonságos, szereJenő volt a sorozat első kiszetetteljes társadalmat próbáltam
meltje, aztán Tamási Áron köépíteni – számukra is.
vetkezett, de Hunyadi Sándorról is szó esett. Nemrég szerenSOMOGYI BOTOND
csém volt a marosvécsi kastély-
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Eskü és bilincs
tása miatt, ugyanakkor szülőhazája kapcsán a jogállam lebontásáról, a sajtószabadság
sárba tiprásáról, „führeri” demokráciáról ír. Néhány apróságot azért nem árt tudni a szerző életútjáról. 1944-ben a deportálás előtt Svájcba menekült, ahol veretes szocdem írásai miatt három évre eltiltották
JAKAB LŐRINC az újságírástól, ezért 1956-ban
elmenekült Ausztriába, ahol a
közszolgálati televíziónál Kesmét terítékre került a halet-Európáról szóló műsorotáron túli magyarság egyszerűsített honosításának kat vezetett, filmeket forgatott.
ügye. Nem meglepő, hogy a bí- Azt azonban sem ő, sem a hívei nem verik nagydobra, hogy
rálat az emigráció keserű kee műhelymunkáknak a manyerét Bécsben majszolgató
gyar vonatkozású, nem utolsóPaul Lendvai tollából pattant
sorban 1956-al foglalkozó tarki. Véletlenül került a kezembe legutóbbi (2010 óta sorban a talmáról mindvégig lelkesen
negyedik) kötetének a recenzi- egyeztetett a Kádár-rezsim felsőbb vezetésével. Akkor nem
ója, amelyben töretlen lendüvolt gondja a demokráciával,
lettel szapulja Orbán Viktort,
pontosabban annak teljes hiáMagyarországot és nem melnyával. Most van. Paul Lendvai
lesleg az elszakadt országrétalán későn érő típus.
szek magyarságának a közelDe evezzünk hazai vizekmúltban visszaállított alkotre: az erdélyi magyaroknak –
mányos jogait.
szintúgy, mint a felvidéki, kárPaul Lendvait fizikai fájdapátaljai és újvidéki nemzettárlom gyötri a Nemzeti összetarsainknak – hatalmas erköltozás napjának, vagyis a trianoni „békeszerződés” évfordu- csi elégtételt jelentett a magyar állampolgárság. Biztos
lójának emléknappá nyilvání-

I

vagyok abban, hogy legtöbbjüknek nem az anyagi előnyök
miatt fátyolosodott el a tekintete az eskü letétele alkalmával,
hanem valami olyasmitől, amit
Paul Lendvai és a hasonszőrűek nem tudnak és nem akarnak megérteni. Nekem például
a ceremónia alatt az is eszembe jutott, mennyire örült volna édesapám, világháborút
megjárt és túlélt nagyapáim,
ha megérik e pillanatot. Mellesleg ők mind magyar állampolgárként látták meg a napvilágot. A konzulátuson a hátsó sorba ültem, hogy könnyebben kiosonhassak parkolóórát
etetni, ám hiába, mert az ajtók
zárva voltak. Az idő meg telt,
az sem zavart különösebben,
hogy a hivatalnokok kissé gépiesen tájékoztattak a tudnivalókról, teendőkről. Eskü, himnusz, pezsgős koccintás és futás a parkolóba. Emelkedett
hangulatomat valamelyest lehűtötte a rögvalóság, vagyis a
kerékbilincs látványa, de aztán
csak legyintettem, hiszen sokkal több veszett Mohácsnál. Létezik olyan hangulat, amit sem
bilincs, sőt utólag még egy Paul
Lendvai sem tud elrontani.

Idill varázsütésre

KÁDÁR HANGA

C

soda történt: Albert kipihenten ébredt. Kivételesen nem kellett hajnali ötkor kivakargatnia csipáit szempillái közül a novemberi sötétséget, a nehéz reggeli emésztést és a kormányt
káromolva. Maga is elcsodálkozott azon, hogy miért csak
hétkor vinnyogott a telefon
ébresztőórája, de ahogy kilépett a házból, rögtön megkapta rá a választ: a forgalom
tempósan haladt, ugyanis valamiféle újabb csoda folytán a
munkahelyüktől 50–100 méterre lakók aznap reggel nem
voltak restek tömegközlekedést, biciklit és frissen cipőpasztázott bakancsokba dugott lábaikat használni. A
csodák aztán egyre sokszorozódtak: Albert nem hitt a szemének, amikor a busz ablakából látta, hogy a sárga lámpánál nem a gázra, hanem
a fékre lépnek rá a higgadt,
hetvennel közlekedő sofőrök.
Még a száját is nyitva felejtette nem egészen két percig, amikor a járdán gyalogolva már a harminckettedik sima, nyugodt ábrázatú polgár
haladt el mellette. Néhányan
mintha rá is mosolyogtak volna halványan, kellemes napot
kívánó tekintettel. Hová lett a
fülmelegítőikből és csepegő
termoszaikból ki sem látszó,
búbánat rágta figurák hömpölygő tömege? – morfondírozott Albert, aki a boltban már

végképp nem tudta hová tenni ezt a lehetetlenül ideális
napot, hiszen a sorban senki nem vágott eléje, és a kiló cukor is épen ért a zacskó aljára, kedvenc elárusítójának ugyanis aznap valamiért nem volt feltett szándéka,
hogy diszkoszvetést játsszon
a termékekkel.
Amikor rájött, hogy az irodában órák óta senki nem
emlegette a Teremtőt, Albert
komolyan fontolgatni kezdte,
hogy a sürgősségire megy és
kimosatja magát vagy vérátömlesztést végeztet, mert valaki titkon biztos bedrogozta. Olyan nincs, hogy a kivagyiság egy teljes munkaidőn át ne üssön ki szó szerinti hangversenyben a kollégák között.
A halál közeli meglepetés
késő délután érte, amikor a fizetés átutalásakor a szokásosnál másfélszer nagyobb öszszeg érkezett a bankszámlá-

környezetben, amelyben az
ember nem érzi hullának magát rögtön a belépés pillanatában. Percek múlva az általa bérelt lakás tulaja hívta, hogy e
hónaptól nem kell a fizetése 85
százalékát lakbérre áldoznia,
mert az illetőben halvány szégyenérzet és együttérzés kezdett motoszkálni bérlői iránt,
akikről évek óta havonta a bőrt
is lehúzta egy Isten háta mögötti, penészes falú, lyukas ablakú pajtáért.
Ez már fekete mágia! – rémüldözött hangosan Albert,
majd kisétált a parkba megnyugodni. De a helyzet ott sem
volt jobb: minden ember szelektív kukákba dobálta a szemetet, senki nem öklelte fel a
másikat abban a hitben, hogy
az ő sietsége fontosabb.
Albert szíve gyorsan verni kezdett, s hirtelen elsötétült minden. Majd újra világos
lett. Szétizzadt tarkóval ébredt a villogó telefonja fényére

Albert szíve gyorsan verni kezdett, s hirtelen
elsötétült minden. Majd újra világos lett.
Szétizzadt tarkóval ébredt a villogó telefon ja
fényére és zörgésére. Hajnali öt óra van. Csak
egy álom volt – sóhajt Albert megkönnyeb bülten, majd kinyitja az ablakot.
jára. Talán így már szóba jöhet régóta dédelgetett álma:
egy teljes fizioterápia állandóan gyulladt ízületeinek valamelyik magánklinikán. Gyakorlatilag sírva fakadt, amikor
az interneten fél órás keresgélés után rájött, újabb csoda
folytán nem potyára fizette a
tb-t: egy közeli állami kórházban is tudnak számára megfelelő kezelést biztosítani olyan

és zörgésére. Hajnali öt. Csak
egy álom volt – sóhajtott Albert
megkönnyebülten, majd kinyitotta az ablakot. Olyan hideg
van, a fene egye meg, inkább
kocsiba ülök – döntötte el. Percek múlva a kormány mögött lilult céklafeje a többi sofőr, néha
egy-két gyalogos felmenőinek
és szexuális hovatartozásának
hígítatlan cifraságú emlegetése közepette.
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Gyermekcipőben a korai fejlesztés

Évente sok ezer gyermeknek van kevesebb esélye optimálisan fejlődni, mint a nyugat-európai országokban
FOTÓK: PROSPERITAS VITAE EGYESÜLET

A Prosperitas Vitae Egyesület kezdeményezésével november derekán Csíkszeredában kerekasztal-beszélgetés zajlott a korai fejlesztésről.
Kevesen tudják, hogy a román állam nem biztosítja a rendszeres korai szűrést, a testi-lelki fejlődés folyamatos nyomon követését. A gyerek ötéves koráig csak a szülőkön múlik, hogy kiderüljön, ha valami veszélyezteti a fejlődését.

H

a valami nincs rendben
a kisgyerekek fejlődésével az intenzív formálódási periódusban, sokkal hatékonyabb minden beavatkozás
– akár enyhe, akár súlyos zavarról van szó. Nyugtalanító hír az,
hogy ha baj van, nem igazán lehet
megfelelő segítséghez jutni. Romániában a fejlődési zavarral élő
gyermekek korai ellátása többnyire a szülők vagy külföldi alapítványok által kezdeményezett
civilszervezetekre háruló feladat. Nincs államilag működtetett korai fejlesztőhálózat, kevés
a speciálisan erre a korosztályra
szakosodott szakember, és a leginkább rászorultak nem jutnak
segítséghez. Vidéken és kisvárosokban vagy a gyengébb anyagi körülmények között élők egyáltalán nem jutnak hozzá. Körülbelül 5–10 olyan alapítvány van
Romániában, ahol korai fejlesztésre szakosodtak. A kerekasztal
szervezésének a célja egy olyan
összefogás és kampány elindítása volt, amely a romániai kora gyermekkori és a speciális
szükségletű gyermekek egészségügyi, oktatási és gyermekvédelmi szolgáltatásainak javításához – egyúttal országos korai intervenciós hálózat megalapításához – vezethetne. Az egyesület nevében és a Hargita megyei, csíkszentmártoni központ
korábbi vezetőjeként Sógor Enikő felvázolta a romániai szolgáltatások hiányosságait és felhívta
a figyelmet arra is, hogy Romániában nincs tudatában a társadalom és a politikum sem, mit veszít, amikor nem ismeri fel a korai évek meghatározó jellegét az
egész életen át tartó egészség és
sikeresség szempontjából.

Nehéz kezdet, nehéz folytatás
A központot vezető pszichológus
a Nemzetközi Gyermekmentő
Szolgálat magyarországi vezetőjének, Edvi Péternek a biztatására vette át 2010-ben az intézmény
igazgatását, ami a megyei kórház
hatáskörébe tartozik. Az épület
a Hargita megyei tanács tulajdonában van, itt korábban fogyatékos gyermekotthon működött. Az
átalakítást, modernizálást magyarországi támogatással sikerült létrehozni. Az intézmény jogilag furcsa, „sajátosan” romániai keretek között működik, mivel
sem az egészségügyben, sem a
tanügyben nincsenek olyan törvények, amelyek segítenék vagy
szabályoznák a korai fejlesztést.
Működése a magyarországi protokollt követi és interdiszciplináris, vagyis párhuzamosan folyik
a pszichoterápiás, gyógypedagógiás és mozgásterápiás kezelés.

Az ide érkező gyermekek átfogó
vizsgálaton esnek át, ahol a pontos diagnózis érdekében a neurológus mellett a többi szakágazat képviselőinek is fontos szerepe van. A Prosperitas Egyesület elsődleges célja már a megalakulása idején a korai fejlesztés tágabb, társadalmi elfogadtatása volt. Hosszabb távon pedig a teljes körű állami támogatást szeretnék elérni a szervezet
számára. Erre azért volna szükség, mert a jelenlegi rendszerben
nehezen tudják ellátni az érdeklődőket.

A csíkszentmártoni fejlesztési központ munkatársai: az ellenszélben is helytállnak

kép. A megelőzés tulajdonképpen szűrést jelent: Norvégiában
például egyéves korig házhoz
jár a nővér, és ellenőrzi a baba
fejlődését. Kétéves korig azért
szükséges a fokozott figyelem,
mert a rendellenességek vagy
biológiai vagy pedig környezeticsaládi okok miatt könnyen tetten érhetők. Alapeset, amikor
a kismama depressziós, roszÁllam és egyén
szabb esetben mentális problémái vannak. De a leggyakoribSógor Enikő a korai fejlesztés
bak azok a helyzetek, amikor a
körüli problémákat a továbbiakban is a társadalmi meg nem ér- baba szülei rossz szociális kötésben látja. „A gazdaságilag fej- rülmények között élnek: munkanélküliség, drog, alkohol. Netettebb, jóléti országokban már
hezen hihető, de a legújabb neévtizedekkel ezelőtt felismerurológiai kutatások szerint a
ték a korai intervenció fontosfelnőttkori agysejtek száma és
ságát: az államnak és az egyénkapcsolódása kétéves korig alanek is érdeke, hogy időben észleljék a rendellenességet, időben kul ki. Ennek a fejlődésnek a legkomolyabb mozgatója az anya
kezeljék. A társadalompolitika
és a gyerek közötti kapcsoaz Egyesült Államokból átívellat harmóniája. E programokve Európába kezd olyan irányt
nak minimum tizenöt év a kivenni, ami szerint igenis fontos
az, hogy minden gyermeknek jo- futási ideje, Romániában pedig
négyévente választanak olyan
ga legyen a rendellenessége kokormányokat, amelyek egyelőrai felismeréséhez, szakszerű
re nem a népjólétet, hanem a
kezeléséhez. Egy friss brit felhatalomgyakorlást tekintik elmérés szerint azok a gyermesődlegesnek. Ilyen háttérrel a
kek és szülők, akik a gyerek
csíkszentmártoni központ gyakétéves koráig részt vettek hakorlatilag nem is létezik. Papísonló programokban, ötven százalékban javítottak a felnőttko- ron működünk, mint gyermekri negatív mutatókon: iskolael- gyógyászati, fizioterápiás és
hagyás, munkanélküliség, vá- pszichológiai rendelő, de mivel
a törvény szerint minden osztálás, bűnözés, stb. Kevesen tudlyon szakorvosnak kellene renják, de a megelőzés nemcsak a
delnie, az állami biztosító nem
hátrányos helyzetű gyerekről,
téríti meg a költségeinket, ezért
hanem az egész társadaloma megyei kórház jóindulatából
ról szól. Bár mindenki azonnal
és az alapítványi pályázatokból
a szellemi fogyatékosokra gontartjuk fenn magunkat.”
dol, ennél sokkal összetettebb a

A korai fejlesztési központ épülete: a megyéből minden gyereket fogadnak

Konferencia helyett kerekasztal
Az egyesület elnöke novemberben nemzetközi konferenciát
szervezett volna a korai fejlesztés népszerűsítésének és nem
utolsósorban állami elfogadtatásának szándékával. Az esemény
a főmeghívott betegsége miatt elmaradt jövő tavaszra, helyette viszont tartottak egy szakmai kerekasztal-beszélgetést, amire
sajnálatos módon a sajtó egyetlen képviselője sem volt kíváncsi.
Részt vettek viszont Hargita megye gyermekvédelmi igazgatóságának, az egészség- és oktatásügyi intézményeinek képviselői,
valamint sok szülő Marosvásárhelyről, Szatmárnémetiből, Ko-

léma felismerésétől a cselekvésig. A korai fejlesztés egyre népszerűbb az uniós tagországokban, és örvendetes módon szerepel az UNESCO és az ENSZ ajánlásaiban is. Utóbbiakat Románia ratifikálta ugyan, de nem ültette gyakorlatba. A sajtó rendezvényeink iránti érdektelenségét
részben megértem. Nyilván nagyobb visszhangja van egy medvetámadásnak, mint a korai fejlesztésnek, de azért nem adjuk
fel, és megpróbálunk minél nagyobb nyilvánosságot szerezni a
mindnyájunk érintő ügynek. Az
átlagember, ha fogyatékos gyermekről hall, azonnal szellemi fogyatékosra gondol, és elszigetelt,
periférikus jelenségként kezeli.”

„A sajtó rendezvényeink iránti érdektelenségét
részben megértem. Nyilván nagyobb visszhangja van
egy medvetámadásnak, mint a korai fejlesztésnek.”
lozsvárról és több erdélyi városból. Az egybegyűltek petíciót írtak alá, amelyet elküldtek Románia miniszterelnökének. Ebben kérték a meglévő, korai fejlesztést érintő szolgáltatások fejlesztését és az anyagi támogatások bővítését. Napirenden van további hazai találkozók szervezése is. „Hat-hét olyan hazai alapítványról tudunk, amelyek ezzel foglalkoznak, velük próbáljuk
tartani a kapcsolatot. Az igazi baj
az, hogy valójában ez a szakma
nem is létezik, itthon nincs előzménye, a kollégáim is brit–belga
módszerek alapján sajátították el
a tudást. Vannak ugyan hasonló
szolgáltatások, de éppen a legfontosabb, a korai felismerés az, ami
hiányzik” – mondta Sógor Enikő.

Kevés a szakember

Hargita megyében nemrég ment
nyugdíjba az egyetlen gyermekneurológus, utánpótlás egyelőre nincs. Csíkszentmártonban
évente néhány alkalommal a
magyarországi dr. Büki György
rendel, aki az elmúlt hét év alatt
mintegy kétezer kisgyereket
vizsgált meg. A nehéz anyagi körülmények ellenére a központban hetente mintegy százötven pácienst fogadnak. A foglalkozás javarészt egyéni, de az
öt–hatfős csoportos terápia sem
ritka. „Tevékenységünk lényege az, hogy nem a gyermek orvosi problémáira összpontosítunk elsősorban, hanem a jólétére. Meggyőződésünk, hogy az a
gyermek érzi jól magát, aki rendezett családi körülmények köA malom lassan őröl
zött él. Sok szülő nehezen érti
meg, miért akarunk velük is fogSvédország a harmincas évek
lalkozni, de ezek a dolgok szoroderekán szociális szempontból
san összefüggnek” – nyilatkozta
mély depresszióban szenvedett:
munkanélküliség, alacsony gyer- Sógor Enikő.
Friss adatok szerint a világ
mekvállalási mutatók. Ezek az
szerencsésebb oldalán egy gyerokok olyan társadalmi gondokat
mek korai fejlesztése évi 12 ezer
okoztak, amelyekkel Romániádollárba kerül. Egy befektetett
ban kevesen mernek ma szemdollár a többszörösével térül viszbesülni. A svédek 1970-ben vezették be azokat az egészségügyi sza, ha a babát idejében ellátják,
reformokat, amelyeknek ered- kezelik, és hasznos tagja lehet a
társadalomnak. A román politiményeit sok más ország megirikusoknak sem ártana elgondolgyelheti. Sógor Enikő elmondkodniuk ezen.
ta: „Romániában nagyon ketyeg
az óra, reméljük, itt nem kell
JAKAB LŐRINC
harminc évnek eltelnie a prob-
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Az Erdélyi Magyar Gazdák Egyesületeinek
Szövetsége (EMGESZ) és az Erdélyi Napló
hetilap közös mezőgazdasági melléklete.

Erdély és Partium legjava
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dén Erdély teljes, magyarok
lakta területe, szinte valamennyi ismertebb történelmi kistérsége képviseltette magát az OMÉK-en. Az EMGESZ
tagszervezeteinek képviseletében Szatmártól Máramarosig,
Aranyosszéktől Marosszéken
át Kézdiszékig számos erdélyi
magyar gazda és kisvállalkozó
terméke volt jelen a budapesti
kiállításon.
A huszonegy tagegyesületünk
közül hatan szerepeltek önálló standdal, de a kisebbek is kivehették részüket a munkából.
A gazdaszövetség is önálló standdal mutatkozott be, amelynek bejáratánál erre a célra készített
székelykaput állítottunk. Ez jelenleg a Földművelésügyi Minisztériumban van kiállítva, ott hirdeti az erdélyi gazdák összefogásának fontosságát. Kis túlzással azt is mondhatnánk: tagszervezeteinknek ezúttal egyszerűbb
lett volna Budapesten szervezni küldöttgyűlést. Egyértelművé
vált, hogy ekkora létszámban és
ennyiféle termékkel a rendszerváltás óta nem vonultak fel erdélyi gazdák budapesti kiállításon.

Érmelléki pince és bordalok
A budapesti vásár jelszava „a magyar föld legjava”. Büszkén mondhatom, az EMGESZ tagszervezetei Erdély és a Partium termőföldjeinek legjavát mutatták be. Az
érdeklődők az Érmellék borait, a
Torockóról hozott sajtokat, a székelyföldi pálinkát, mézeket, hentesárut, borvizet, szatmári gyü-

Csomortányi István (középen) Fazekas Sándor földművelési miniszter társaságában az OMÉK-en
jes pincét és annak felszerelését
is bemutattuk, ugyanakkor az
RMGE Maros megyei szervezete
egy teljes marosszéki tisztaszobát és a jellemző viseletet is kiállította, úgyhogy igyekeztünk a
vidéki népi műveltség elemeit is
népszerűsíteni.
Kulturális programokkal is
készültünk, hiszen szervezésünkben néptáncosok, népzenészek léptek fel, sőt a Váradi Dalnokok férfikórus bordalokat énekelt a standok előtt.
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volt a legnépszerűbb. Ez a kiállítás és vásár öt napja alatt több
tízezer látogatót jelentett. A vásáros sikertörténet nemcsak a jelennek, hanem a jövőnek is szól.
A minisztérium közben azon dolgozik, hogy Budapesten megnyíljon egy Kárpát-medencei kézműves élelmiszertermékek boltja. Ha van rá igény, akkor nyilván
innen már tovább lehet lépni. Ez
a pár nap is megmutatta: az ország fővárosában erős igény van
a jó minőségű, egészséges erdélyi élelmiszerre.

A kistermelők szövetkezése
lehet a megoldás

Érmelléki borospince kicsinyített mása
mölcsleveket kóstolhattak végig,
de valójában bármit is nehéz lenne kiemelni e rendkívül színes
kavalkádból.
A különlegességek közül talán olyanokat említenék, mint a
Kolozs megyeiek levendulás sajtja vagy a szatmáriak zöld dióból
készült befőttje, de az udvarhelyi vadhústermékekből sem lehetett eleget tenni a kóstoltató tálcákra. Az érmellékiek szervezésében a tájegységre jellemző tel-

Erdélyi élelmiszerforgalmazás
Budapesten
Az érdeklődés mértékét jól jellemzi, hogy napközben nem egy
standnál váltásban álltak a kollégák, különben nem lehetett volna folyamatosan helytállni a sok
kérdés és a vársárlói rohamok
közepette. Egyébként a Kárpátmedencei részleget szervező minisztériumi kollégák egybehangzó állítása szerint is ez a részleg

Az erdélyi gazdáknak, termelőknek elsősorban azt kell megoldaniuk, hogy állandó mennyiségű és minőségű terméket állítsanak elő, továbbá azt, hogy a kor
igényeinek megfelelő csomagolásban tudják a boltokba küldeni. Innen kezdve a mi feladatunk
megteremteni azokat a kapcsolatokat, amelyek lehetővé teszik az
áru piacra, illetve boltba jutását.
Szükséges ugyanakkor a
szaktárca és az állami döntéshozók segítsége is. Jelenleg például
az erdélyi, külhoni termelők jövedéki termékkategóriába eső áruit annyira nehéz a szabályoknak
megfelelően boltokba juttatni,
hogy gyakorlatilag nem éri meg.
Egy kis családi pincészet esetében gondot jelent a borok kereskedelmi forgalomba helyezése.
Nem is beszélve az erdélyi pálinka körüli bonyodalmakról, hiszen a pálinka hungarikum lévén, elméletben az erdélyi párlatokat nem is nevezhetnénk hivatalosan pálinkának. Egy közepes
vagy nagyobb cég esetében a hústermékek forgalmazása már nem
megoldhatatlan, azonban családi
vállalkozásoknál a kis mennyiségek miatt – kézműves termékekről beszélünk – gondok vannak. A megoldás ebben az esetben is az értékesítési szövetkezetek létrehozása lene, azonban
ettől még távol állunk.

Jövőre erdélyi termékek vására
Tapasztalatból mondhatom, az
OMÉK-hez hasonló rendezvények nélkül nem ott tartanánk,
ahol jelenleg. Például Bihar megyében, Nagyváradon a magyarországi tapasztalatok alapján
kezdtünk helyi termékek vásárát szervezni, ami ma már anynyira népszerű, hogy jövőtől remélhetőleg legkevesebb kétheti rendszerességgel szervezhetjük. De Kolozsvár esetében is
hasonló a helyzet, az ottani kollégák idén már kilenc hétvégén
tudtak helyi vásárt szervezni.
Nagy az igény a hazai városokban is az igazi vidéki ízekre. A jó
példákat látjuk, az igény létezik,
úgyhogy folytatni kell. Körvonalazódik egy vásárszövetség létrehozása is az említett két város
és mások részvételével, ezért tavasszal már Erdély legnagyobb
közös helyi termékek vásáráról
is beszámolhatunk majd. Ennek
helyszínét egyelőre nem árulnám el, de dolgozunk rajta: rendhagyó és ízig-vérig magyar rendezvény lesz.

Az igazi gazdaegység
Számunkra, külhoni résztvevők
számára az OMÉK legszebb sajátossága az, hogy függetlenül attól, ki honnan érkezett – például a Drávaszögtől Kárpátaljáig –,
mind értjük egymást, megéljük
egymás gondjait, bajait itthon is.
Ott magától értetődő volt, hogy az
érmelléki muzsikusok nótáit természetes módon észrevétlen átmenettel folytatták a délvidékiek, miközben a népviseletbe öltözött székely fiatalok teljes otthonosság mellett ropták a táncot
a dallamokra. Az összetartozás
élménye, nem a politikusok által
állandóan szajkózott egység, hanem a valódi egység élménye volt
ez, amit onnan, otthonról hazahozhattunk ide, itthonra.
CSOMORTÁNYI ISTVÁN,
az EMGESZ elnöke

Újraindul a
Gazdaszemmel
E heti lapszámunkban indul újra az Erdélyi Magyar Gazdák
Egyesületeinek Szövetségével
közösen kiadott Gazdaszemmel című négyoldalas, havi mellékletünk. A közelgő téli időszak
mindig is a képzés, a tanulás és
a pihenés időszaka volt a gazdák
számára, amikor több idő jut olvasásra is. Az Erdélyi Napló oldalain számukra készülő gazdamelléklet éppen arra törekszik,
hogy szakmai fogódzót nyújtson
mindennapi munkájukhoz. Hogy
a termelésben és az értékesítésben egyaránt elboldoguljanak.
Ezt a célt szolgálja friss lapszámunk négyoldalas összeállítása is a Budapesten megrendezett Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállításon (OMÉK) részt vevő erdélyi gazdák és gazdaszervezetek
tapasztalataiból. Máramarostól
Kézdiszékig és Nagyváradtól
Csíkszeredáig magyar gazdaegyesületek vezetői számolnak
be a kiállítók tapasztalatai alapján a Kárpát-medence legnagyobb szakvásáráról.
Az idei OMÉK azért is kiemelkedő az utóbbi évtizedek sorában, mert ebben az évben anynyi határon túli termelő vett
részt a budapesti vásáron, mint
még soha a rendszerváltás óta.
Mintegy három évtizednek kellett eltelnie ahhoz, hogy a magyar kormány által meghirdetett egységes Kárpát-medencei
gazdasági tér pozitív hatásait a külhoni magyar gazdák is
érezhessék. Az ígéretesen megrendezett idei szakvásár újabb
és újabb együttműködési lehetőségeket mutatott meg a határ
különböző oldalain élő magyar
gazdák számára: elsősorban
azt, hogy miként tanulhatnak
egymástól, és kis szerencsével
mindannyiuk számára valósággá válhat a magyar piac meghódítása is.
Friss Gazdaszemmel mellékletünkben a megszólaló erdélyi
gazdaegyesületek vezetői a továbblépés, a gazdák biztonságos piacra jutásának feltételeként fogalmazzák meg az összefogás, a szövetkezés szükségességét. Korábbi gazdamellékleteinkben már többször szó esett a
témáról. A mostani jó tanácsok
aktualitását éppen az adja, hogy
a magyarországi piacon kedvelt
erdélyi mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek forgalmazására csak szervezett keretek
között, gazdaszövetkezetek és
egyesületek összefogása révén
van esély. Mint ahogyan idehaza, Erdélyben is ez az egyetlen
sikeresen járható út. A kistermelő egyedül ugyanis nehezen boldogul, nem tud talpon maradni.
A magyar gazdaegyesületeink
nagy hozománya éppen abban
rejlik, hogy erre felkészült szakemberek bevonásával keresnek
lehetséges megoldásokat.
A Gazdaszemmel havonta jelentkező új sorozatához kívánok
minden kedves olvasónknak kitartást és együttgondolkodást a
közös munkában.
MAKKAY JÓZSEF
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Százhatvan terméket mutattak be a Maros megyei termelők
A Romániai Magyar Gazdák
Egyesülete Maros (RMGE Maros) 2017-ben ötödik alkalommal vett részt Magyarországon
a budapesti Hungexpo területén kétévenként megrendezett
OMÉK-en. A három első vásáron
a magyarországi Hangyaszövetkezetek standján mutattuk be a
Maros megyei gazdák termékeit. A 2015-ös és 2017-es OMÉKen a magyarországi Földművelésügyi Minisztérium által biztosított kiállítási felületen, valamint a Hangyaszövetkezetek kiállítási területén is bemutatkozhattunk. Az idei vásárra 30 termelőnek sikerült kivinni feldolgozott portékáját, mintegy 160
terméket: a frissen sült kenyértől a befőttekig igen széles választékkal érkeztünk. Méhészeti termékekkel Szakács András
Zoltán, a Norbee és a Szőcs méhészet, népművészeti tárgyakkal
Márton Edit Ágnes, Hajdú Jolán
és Lázár Éva, házi szörpökkel,
lekvárokkal és savanyúságokkal a Cseh Tanya, Makkai Tamás
és felesége, a Hajni házi szörpökkel Gyepesi Zsóka, Csók Edit és
Fazakas Szende vett részt a budapesti vásáron. A hústermékeket a marosvásárhelyi Petry és
a sepsiszentgyörgyi Bertis képviselte. Érlelt és forrázott sajtokat Mihály Éva, Szőke Tímea, va-
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lamint a Gabriella és a Therezia
sajtkészítő műhely, pálinkákat
Antalfi Zoltán, Orbán Béla és Csipán Csaba, borokat a Cseh tanya, a mezőkölpényi Kozma Ferenc, malomipari termékeket a
gyulakutai malom és a Frunza
Kft., gyógynövénykivonatokat
Zillmann Zsuzsa, agyagszobrokat Fekete Pál és fűszerpaprikát
Nagy Dániel kínált. A széles választékban volt koronkai levendula, bőrtáska, házi kenyér és
több más székelyföldi termék is.

Sajtkészítő tanfolyamok

Megszervezni a közös értékesítést
Egyesületünk standja – akárcsak
a többi erdélyi gazda standja –
rendkívül népszerű volt. Szinte nem volt olyan pillanat, amikor ne lett volna látogató. Nagy
sikernek örvendett például annak a székelyvéckei parasztháznak a berendezése, ahol Lázár
Éva népművész gyékényből font.
Számunkra is külön érdekesség és elismerés volt, hogy a japán hivatalosságok sokat időztek standunknál, amíg végigkóstolták italkínálatunkat. Az 50 fok
fölötti pálinkánk is elnyerte tetszésüket, pedig náluk a röviditalok legerősebb változata csak 17
fokos. Az igazi nagy érdeklődés
a hús- és sajtkészítményeinket
övezte, de sokan megkóstolták a

feldolgozási és értékesítési hálózat kialakítására van szükség. El
lehet ezt kicsiben is kezdeni, hiszen a kistermelők által feldolgozott termékek – ami a családi fogyasztás fölött áll – már értékesíthetőek, csak éppen a módozatokat kell megtalálni.

Nagy volt az érdeklődés a sajtok és a húskészítmények iránt
gyümölcsökből készült dzsemeket és ízeket is.
E sikernek is el kell gondolkoztatnia minket, hogy miként
lehet a jó minőségű, egészséges székelyföldi termékeket piacra juttatni, ami gazdáink biztos megélhetését jelentené. Mezőgazdasági szakemberként azt
látom, hogy a piacra jutás legnagyobb nehézségét a gazdák egy-

más iránti bizalomhiánya okozza. Elég volna, ha egy-egy település gazdáinak termékeit a gazdák köréből származó és kiképzett kereskedő értékesítené a helyi piacokon, esetleg a nagybani piacokon vagy éppenséggel a
multik által működtetett áruházakban. Ehhez azonban társulásokra, áruátvevő központok működtetésére, vagyis termelési,

Helyi szinten egyesületünk két
alkalommal is szervezett a marosvásárhelyi székházban eladással egybekötött termékbemutatót. Öt alkalommal szerveztünk a Földművelésügyi Minisztérium által támogatott, tanyai körülmények között működtethető sajtkészítési képzést, és megtartottuk a gyümölcsízek versenyét is, ahol
92 termék – gyümölcsíz, gyümölcslé, dzsem – versenyzett.
A gazdanapok alkalmával sajtmustrán is részt vehettek a termelők, és nem utolsósorban a
Vásárhelyi Forgatagon is bemutattuk gazdáink termékeit. Az
OMÉK-en szerzett tapasztalatokat ehhez hasonló helyi rendezvényeken, szakvásárokon,
kiállításokon szeretnénk kamatoztatni.
CSOMÓS ATTILA,
az RMGE Maros elnöke

Udvarhelyszék: gazdaösszefogással működő kisüzem termékei
FORRÁS: EMGESZ

Az Udvarhelyszéki Mezőgazdászok Egyesülete (UME) független standon vett részt az
OMÉK-en, és igyekezett a Székelyföld ízeit megismertetni.
Lehetőséget adott több székelyföldi termelőnek és cégnek is bemutatkozni a magyar
fővárosban. A Zetelaka községbeli Ivóban működik az ország egyik legnagyobb vadfeldolgozó húsüzeme. Az Elk
Farm Kft. szarvas-, vaddisznó-, őz- és mangalicahúsból
készült termékeket mutatott.
Szintén húsáruval jelentkezett
a székelyudvarhelyi Kolbászműhely, a Mirkas Rom Kft.: helyi készítésű és ízesítésű termékeket kínáltak disznó- és
marhahúsból. Nagy Levente
Kányádból bogyós és nem bogyós, termesztett és erdei gyümölcsökből készült lekvárokkal és szörpökkel mutatkozott be Budapesten. Péter Pál
Oroszhegyről érkezett szilvóriummal: szilvapárlata a 2015-ös
OMÉK-en nagydíjat nyert pálinka kategóriában.
Helyet adtunk a Csíkszéki Mezőgazdászok Egyesületének is, akik csíkszéki és
gyergyószéki termelők kínálatát mutatták be. Az UME sikeres pályázat útján nyert el egy
gyümölcsfeldolgozó gépsort a
magyarországi Földművelésügyi Minisztériumtól 2016-ban.
A feldolgozó kisüzem termékeit
mutattuk be: lekvárok, szörpök,
gyümölcslevek. Kuriózumnak
számított az egyesület somlekvárja.

Kistermelők összefogása
A budapesti vásár sok szempontból bizonyult hasznosnak. A tapasztalatcserék és a személyes
kapcsolatok jó árulással is társultak. Több kiskereskedő is vásárolt terméket standjainknál
magyarországi üzleteik számá-
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Élethűen kialakított székelyföldi szobabelső

Udvarhelyszéki szörpök és lekvárok gazdag választéka
ra. Nagy érdeklődést mutatott a
japán küldöttség is, amely szóban meghívott jövőre Japánba.
Az OMÉK egyik nagy hozománya
lehet annak a budapesti üzletnek
az indítása, amely a székelyföldi termékeket kínálná Budapesten egy alapítvány segítségével.
Természetesen a nagyobb munka ránk hárul. Az erdélyi gazdák termékeinek biztonságos piacra jutását abban látom, hogy a
kis- és közepes termelők szövetkezés útján összefogjanak, mert
csak így tudnak erőt képviselni a
nagytermelőkkel szemben. Csak
szövetkezeti összefogással képzelhető el, hogy mennyiségileg is
elegendő termékkel rendelkez-

zenek a piac elvárásaival szemben. Ilyen felhozatalban ezek a
termékek változatosak, színesek
és minőségileg kielégítők lesznek. Szövetkezeti rendszerben
eleve könnyebb pályázni, és elhárítani a különböző akadályokat, amelyekkel az egyéni termelők nehezen tudnak megbirkózni. Az értékesítési szövetkezet nagy előnye, hogy nem a termelőnek kell időt szakítania a piackutatásra és az értékesítésre:
ezt a munkát sokkal jobban elvégezheti a szövetkezet. Sajnálatos módon a romániai hatóságok
kevésbé támogatják e folyamatot,
pedig a kistermelők számos minőségi és egészséges terméket

állítottak már elő. A magyarországi szakhatóságok sok segítséget nyújtanak anyagi és szakmai
téren is a Kárpát-medencei és erdélyi gazdáknak: szakmai konferenciák, vásárok, kiállítások, feldolgozáshoz és földműveléshez
szükséges eszközök támogatása, falugazdász-hálózat és értékesítési pontok létrehozása, pályázati szaktanácsadás stb.

Itthoni tapasztalatok
Egyesületünk tagjai és szimpatizánsai rendszeres kiállítói a helyi
termékek vásárának és a külföldi
vásároknak is. Számos szakmai rendezvényt szervezünk. Az
egyik legfontosabb a Kárpát-medencei fiatal gazdálkodók konferenciája, amit már három alkalommal rendeztünk meg. Legutóbb a Székelykeresztúr Térségi Mezőgazdászok Egyesületével
közösen igyekeztünk a mezőgazdaság minden területén átrágni
magunkat, a szántóföldi növénytermesztéstől a gyógynövénytermesztésig és -feldolgozásig. De
foglalkoztunk intenzív állatte-

nyésztéssel, akárcsak a paraszti, családi kisgazdaságok termelésével és a hagyományos termékek előállításával is. E konferenciákon a termelés tudnivalói mellett a szakemberek pályázati lehetőségekről is beszélnek. Gazdáink több tanulmányi úton is
részt vettek már Magyarországon, Felvidéken, Vajdaságban,
Szlovéniában, Kárpátalján, illetve Erdélyben: mindenhol példaértékű vállalkozásokat tekinthettünk meg, hogy tapasztalataikból
tanulhassunk. Az OMÉK-nek is a
tanulás, a tapasztalatszerzés a
legjelentősebb eredménye. Ilyenkor bizonyosodik meg az ember, hogy csak szövetségben tudunk komoly eredményeket elérni a termesztés, termelés, feldolgozás és értékesítés terén. Az a
nagy előnyünk, hogy több országban működő és dolgozó gazdatársainknak a tapasztalatát ismerhettük meg, és ezeket a mi életterünkben tudjuk hasznosítani.
JAKAB ERNŐ,
Udvarhelyszéki Mezőgazdászok Egyesületének elnöke
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Máramaros: áfonyakészítmények,
kecsketúró és zöldségek
Máramarosból két szervezettel vettünk részt az OMÉK-en: a
koltói Mara Agro Egyesület és a
Tiszahosszúmezői Agráregyesület. Szervezeteinket négy személy képviselte a budapesti vásáron, több terméket is sikerült
kivinnünk. Koltóról termelői áfonyalekvár és erdei áfonya (havas eper) lekvár, áfonyapálinka, szilvapálinka, kemencében

kan érdeklődtek, hol lehet Budapesten vagy Magyarország más
vidékein megvásárolni termékeinket. Egyértelmű számunkra,
hogy ezt folytatni kell: Magyarországon létre kell hozni olyan üzletláncot, amely legalább a nagyobb városokat ellátná erdélyi termékekkel. Ez igen merész,
de nem megvalósíthatatlan ötlet.
Mindezt azért is írom, mert so-
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Miniszteri sajtkóstoló
a csíkszékieknél

egy értékesítési szövetkezetet,
amely a gazdák kínálatát elvihetné nagyobb termelői piacokra. Ha tartósan piacon szeretnénk maradni, akkor a termelők árujának első vagy másodkézből kell eljutnia a fogyasztókhoz. Nagy hangsúlyt kell fektetnünk a turisztikai ellátókra, hiszen őket kell rávennünk, hogy
a gasztronómiai vendégellátásban helyi termékek is szerepeljenek az étlapon. Sőt, ha lehetőség lenne, törvénnyel kellene kötelezni a turisztikai egységeket
arra, hogy a főzéshez használt
nyersanyagok kb. 10–40 százalékát helyi termelőktől vásárolják meg. Ehhez ideális kiindulópont lehetne az értékesítési gazdaszövetkezetek létrehozása.
Hosszúmezőn már le is fektettük az első követ egy helyi szövetkezet megalakulásához, és
jövő tavasszal Koltón is elkezdjük a munkát.
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Erdélyi régiók kiállítása

A máramarosi gazdák lekvárjait bárki megkóstolhatta
sült krumplis kenyér, málnaméz,
paradicsom, paprika, murok és
petrezselyem volt a felhozatal.
A hosszúmezői termelőktől kecsketúró és érlelt telemea, valamint
almapálinka érkezett, a felsőbányai gazdáktól vörösáfonya-lekvárt, erdei mézet, szárított levendulavirágot, a magyarberkeszi
termelőnktől pedig almalét vittünk a kiállításra.

A magyar piac ígérete
Biztosan állíthatom, a Kárpátmedencei standok közül az erdélyi volt a leglátogatottabb. Lenyűgöző volt a sokféle felhozatal,
amelyben a máramarosi gazdák
kínálata is érdekes színfoltnak
számított. Öröm volt látni, mekkora az erdélyi termékek magyarországi elfogadottsága. Többen is bevallották: azért látogattak ki az OMÉK-re, hogy erdélyi
élelmiszereket vásároljanak. So-

kan érdeklődtek áfonyakészítményeink és a kecsketejből készült túrók, sajtok iránt. Volt, aki
a Dunán-túli termelői piacokra
szeretné elvinni termékeinket.
Egyeztetés alatt áll a dolog, a magyar piac nagy ígéret lehet az erdélyi termelők számára.

Értékesítési szövetkezet kell
A merész tervek és az erdélyi
valóság között nyilván meg kell
találni a köztes utat. Mindenekelőtt befektetésre van szüksége
annak a termelőnek, aki egész
évben szeretné termékeit értékesíteni. Az ilyen gazdának, kisvállalkozónak raktárkészlettel kell rendelkeznie – és nem
szezonális termékekből. Mindenekelőtt az értékesítést kell tehát megtanulni, mert az erdélyi
gazdáknak ez nem megy, ezért
nincs lelkesedés. Fontos lenne
kisrégiónként létrehozni egy-

Tiboldi László (balra) fogadja az EMGESZ standjaihoz látogató
Fazekas Sándor földművelésügyi minisztert
Kistermelőink számára nagy jelentőséggel bír a vásárokon, kiálFORRÁS: EMGESZ
lításokon való részvétel. Minden
termelőt nem tudunk kijuttatni,
éppen ezért van szükség a gazdaegyesületekre, amelyek elviszik és értékesítik a gazdák termékeit a vásárokon és terménybemutatókon. Kisebb vásárokon
a gazdák maguk élnek a lehetőséggel és kiállítják termékeiket.
Mi inkább a nagyobb vásárokba akarjuk őket eljuttatni. Éppen
ezért javasoljuk gazdáinknak,
hogy készítsenek több terméket,
amivel jövőre több kiállításra is
eljuthatunk.
Az OMÉK-en leginkább azt a
profizmust éreztem, ami idehaza
még hiányzik. Ha a továbbiakban
is sikeresen együtt tudunk dolgozni a Földművelésügyi Minisztériummal, lehet, egy-két éven
belül mi is szervezhetünk egyegy régióban – Partium, KözépErdély és Székelyföld – hasonló
kiállítást, ahova a helyi gazda is
eljöhetne tapasztalatot szerezni Csíkszéki vendéglátók székely népviseletben
és termékeit értékesíteni.
HUPKA FÉLIX,
a koltói Mara Agro
Egyesület elnöke
FORRÁS: EMGESZ

Élőzene a Góbé zenekarral
A kilátogató vendégeknek, a kiállítóknak és a hivatalos küldöttségeknek a székelyföldiek kulturális
programmal is készültek, a Góbé zenekar húzta a talpalávalót, az autentikus Kárpát-medencei népzene és a meghívott táncosok kiváló hangulatot teremtettek a standoknál, minden régiónak a saját zenéjét és táncait mutatták be.

A Csíkszéki Mezőgazdászok
Egyesülete idén másodjára kapott meghívást a Budapesten
megrendezett 78. Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásár (OMÉK) rendezvényre, amely ezer kiállítót és
mintegy százezer látogatót vonzott. A Földművelésügyi Minisztérium Kárpát-medencei Kapcsolatok standjainál az általunk
is képviselt székelyföldi termelők hagyományos termékeit mutathattuk be.
Standunknál a vásárra kilátogatók a Kárpát-medence terített asztalának finomságaiba kóstolhattak bele. Az érdeklődők a gyergyótekerőpataki
Karpaten Milk érlelt sajtjaiból,
és a gyergyószentmiklósi Gáll
Erzsébet természetes házi gyümölcsszörpjeiből, lekvárjaiból és
befőttjeiből válogathattak kedvükre. Vendégeink között köszönthettük a Földművelésügyi
Minisztérium delegációját és az
OMÉK díszvendégeként részvevő Japán mezőgazdasági miniszterének helyettesét. A távol-keleti szakember is elismerően szólt
kiállított termékeinkről, és több
időt töltött el a Csíkszéki Mezőgazdászok Egyesületének asz-

talánál: Fazekas Sándor magyar
földművelésügyi miniszterrel és
Kövér Lászlóval, az Országgyűlés házelnökével kóstolták végig
teljes sajtkínálatunkat. A különféle érlelt csíki sajtok – a szarvasgombás, a Tekerői, a Havasi, a Sugó és a Tilsit – ínyencségnek számítottak a sajtkedvelők
körében.
Gáll Erzsébet termékeiből
vörös- és feketeáfonya-, erdei szeder-, málna-, szilva-,
feketeribizli, feketebodza-lekvárokat, gombasavanyúságot,
zakuszkát, továbbá fekete bodzából, homoktövisből, meggyből, vörös- és fekete áfonyából, málnából, fenyőtobozból,
fenyőrügyből, szederből, erdei
gyümölcsből és rózsasziromból készült természetes szörpöket mutattunk be a kiállításon. Az OMÉK Kárpát-medencei standjai olyan egységet képeztek, amelyre mindannyian
büszkék vagyunk. A székelyföldi standok színvonalát és termékpalettájának bőségét mindenki kiemelkedőnek értékelte.
TIBOLDI LÁSZLÓ,
a Csíkszéki Mezőgazdászok
Egyesületének elnöke
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Kézdiszéki ízvilág: a termékek többsége biominőség
Idén először vettünk részt az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállításon Budapesten, és a nem olyan régen alapított Agrokézdiszéki Mezőgazdászok Egyesületével együttműködő gazdákat képviseltük.
Első részvételünk egyúttal tanulmányi út is volt, hiszen először jelentkeztünk be anyaországi szakkiállításra. A szervezetünkkel együttműködő helyi
gazdákat Péter Ferenc Taierling
és jómagam, az egyesület elnöke
képviseltük.
Az OMÉK-en való részvétellel Kézdiszék bemutatása volt
a célunk. Hangsúlyt fektettünk
a térség mezőgazdasági jellegzetességeire és látványosságaira. A budapesti kiállításon szereplő helyi termékeink kiválasztásánál arra törekedtünk, hogy
a helyi ízvilágot a lehető legjobb
minőségben jelenítsük meg. Vittünk bálafalvi házi pityókás kenyeret (Varga István pékség),
nyújtodi érlelt sajtot (Putnoky
Csicsó Barna), torjai frissen préselt gyümölcs-zöldség leveket
(Premo Regnum, Nyaguly Sándor), kézdivásárhelyi mézes pogácsát (Farkas Gábor és Magda), csernátoni ribizliszörpöt
(Mágori István), gelencei házi
pálinkát (Kocsis Géza), szentléleki paranyica sajtot (Stercer
Sándor) és persze a finom
kézdivásárhelyi Badi mustártermékeket. Helyet találtak standunkon István Sándor fából faragott remekművei, Teleki Aranka hagyományos székely viseletei és Volloncs Mária népi motívumos festett üvegtárgyai.

Rengeteg látogató,
felkapott termékek
A szomszédos standokhoz hasonlóan a miénken is majdnem
minden elfogyott az OMÉK-on töltött napok alatt. Ha a pityókás kenyérből kétszer annyit viszünk,
az sem lett volna elég. A látogatók közül kóstolgatás közben sokan meséltek erdélyi, székelyföldi élményeikről, miközben lát-
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máshol dolgoztak fel. Ezzel honosodott meg az a fajta szemlélet,
hogy a gazdák a mennyiségi mezőgazdasági termésre összpontosítanak, és kevesen gondolnak
az üzletben is értékesíthető végtermékekre. De az is igaz, hogy
mifelénk alig van lehetőség elsajátítani a késztermék előállítását,
erre nincs kialakított támogatási
infrastruktúra. Ebből a helyzetből csak úgy tudunk továbblépni,
ha közszolgálati jellegű egyesületek, felsőoktatási intézmények
és továbbképző központok bevonásával sikerül képezni a gazdákat késztermékek előállítására.

Tőkehiány és hiányzó
román nyelvtudás

Kézdiszéki fiatal gazdák kínálgatják portékájukat
tunk könnyes szemeket is... Sokszor ketten is alig győztük kiszolgálni a tömegesen érkező érdeklődőket. Az erdélyi egyesületek standjai iránt óriási volt az érdeklődés, ami egyértelműen azt
mutatja, hogy az anyaországi lakosság szívébe fogadta a külhoni
magyar gazdákat. A nagy érdeklődés annak is betudható, hogy
bár az erdélyi ízvilág hasonlít az
anyaországira, mégis tud különlegességekkel szolgálni, amelyek
Magyarországon nem találhatók
meg. A látogatók tömege jól jelzi,
hogy a magyarországi fogyasztók
igen fogékonyak ezekre az ismerős, de mégis új ízekre.

Szegényes választék
Bárki megkérdezheti, hogy ha
ekkora az érdeklődés termékeink iránt, abból rövid és hoszszabb távon miként tud profitálni a helyi gazda. A magyarországi kivitel iránt több viszonteladó is érdeklődött. Ők viszont
leszállítható mennyiségben számolnak, ami jelenleg gondot
okoz a kézdiszéki termelőknek

és kisvállalkozóknak. A kézműves módszerekkel előállított termékekből nem igazán lehet túl
nagy mennyiséget előállítani.
Mivel jó minőségű termékekről
van szó, ezeket nem volna gond
Erdély határain kívül is forgalmazni. A kézműves módszerekkel, kisebb darabszámban előállított termékeket a tömegárukhoz képest drágábban lehet forgalmazni, hiszen ezek gyakran
biominőségnek felelnek meg.
Az előállított kézdiszéki mezőgazdasági és élelmiszeripari
termékek jó minősége ellenére a
gazdák és kisvállalkozók komoly
gondokkal küszködnek, amelyek hasonlóak Erdély más vidékein élő termelők nehézségeihez. Komoly gondot jelent, hogy
Kézdiszéken kevés a helyben
előállított késztermékek menynyisége és választéka. Az 1940es években és persze már azelőtt rengeteg termék készült a
helyi állattartási és mezőgazdasági termésből. A kollektív gazdaságok idején viszont már csak
a nyersanyag előállítására összpontosítottak, amit rendszerint

Mint minden vállalkozáshoz, a
mezőgazdasági és élelmiszeripari késztermék előállításhoz is
tőke kell. Ki kell alakítani, fel kell
építeni a munkafolyamatok lebonyolításához szükséges helyiségeket. A következő lépésben pedig korszerű felszerelések és gépek szükségesek, ami nagy kezdési befektetéssel jár. A legtöbb
gazda ehhez nem rendelkezik
megfelelő tőkével. Banki hitelekhez még mindig nehéz hozzájutni. Bonyolultsága miatt az uniós
pályázati rendszer nehezen érhető el a gazdák számára, mivel a
kérvényezés román nyelven zajlik, ami a kézdiszéki gazdáknak
komoly akadályt jelent. De gond
a román nyelven zajló törvénykezés is: segítség nélkül még a legalapvetőbb törvényes előírásokról sem kapnak tudomást, mivel
egyszerűen nem értik a törvénykezés nyelvét.
A tőkehiány elhárításán csak
olyan hitelintézmények segíthetnének, amelyek a gazdák számára kedvező feltételekkel nyújtanának hiteleket. Ilyen karitatív jellegű gazdaintézmények keretében kellene biztosítani a pályázás lehetőségét is. Erre volt
ideális régen a Hangyaszövetkezet, amelyet megfelelő működtetés mellett ma is fel lehetne éleszteni.

Idén nyolc termelői vásárt tartottak Kolozsváron
Az Aranyosszéki Gazdák Egyesületét jómagam és Filep Sándor falugazdász képviselte. A kiállításra harasztosi és
det re hemtelepi lekvárokat,
zakusz kákat, szörpöket és leven dula termékeket vittünk, de a
tordai Képes méz, a széki szövetkezeti méz, a marosludasi Elbee
méz, a kolozsvári kézműves sör
és kézműves gyertyák is megtalálhatóak voltak standunkon.
A résztvevők láthatóan elégedettek voltak a kínálattal, a Kárpát-medencei standok sokszínűsége a külföldi turistákat is elkápráztatta. Volt, aki többször
visszatért a pavilonba. Egyesületünk asztalánál a legnépszerűbbnek a zakuszka bizonyult,
de nagy sikert arattak a kolozsvári kézműves sörök is.

Jönnek a kereskedők
Már az előző OMÉK-hez képest
is nagy előrelépések történtek,
hiszen az utóbbi két esztendőben számos megkeresés érkezett, de a kapacitásbeli korlátok miatt sok érdeklődőt nem
tudtunk a kívánt termékkel ellátni. A Budapesten jövőre meg-

nyíló üzlet jó kezdet lehet a határon túli termékek felfuttatására. A szomszédos országokban történő értékesítés tehát
nem illúzió: partnereink többsége befektetéssel képes erre. Ilyen szempontból is fontos,
hogy a minőségi erdélyi termékek mindenhol jelen legyenek,
ahol erre lehetőség van. Magyarország nagy piac és az erdélyi felhozatal igencsak keresett, hiszen újdonságot jelentenek a megszokott kínálathoz képest. Az ilyen vásárokon
hosszú távú üzleti kapcsolatok
születhetnek, de sokat lehet tanulni a többi kiállítótól is.
Az OMÉK-en való részvétel elsősorban a bemutatkozási lehetőség miatt hasznos, mert több
tízezer látogató fordul meg egy
hét alatt a standok között. E mellett sok mindent lehet tanulni
a tapasztalt kiállítóktól főleg a
csomagolás, marketing terén, de
új termékcsaládok bevezetésére
is inspirálhatja az erdélyi termelőinket. Az OMÉK-en való részvétel további fejlesztésekre buzdítja partnereinket, hogy minél
hatékonyabban értékesíthessék
termékeiket.

Rendszeres magyar piac

Nehezíti a kézdiszéki termékek piacra jutását a megfelelő
márkaépítési stratégiák hiánya.
Termékeinket általában ellátjuk címkével, de ez sokszor az
egyedüli látható megkülönböztetés más hasonlókkal szemben. A termékek mögül gyakran
hiányzik a megfelelő, többnyelvű internetoldal. Itt ismét felmerül a hiányzó nyelvtudás problémája, amely megakadályozza
a gazdákat az új piacok keresésében. A globális kommunikáció korszakában rengeteg lehetőség adódna új piacokat találni
termékeink számára is, ehhez
azonban mindenek előtt szaktudás és nyelvtudás szükséges.
A termékértékesítés láncában
szükség volna termékbegyűjtő
központokra is, amelyek a helyi gazdák termését nagyobb piacon is teríteni tudná.

A vásárok segíthetnek
Nagyon hasznosnak tartom az
OMÉK-hez hasonló termékbemutatókat. A kezdiszéki gazdáknak és az őket támogatni hivatott
egyesületeknek meg kell ragadniuk minden lehetőséget, hogy
pótolni tudják a lemaradást. A
45 évnyi kommunizmus, a kisajátítások és a kényszerrel létrehozott termelőszövetkezetek hihetetlen kárt okoztak, amit 27 év
„sajátos demokrácia” sem tudott
tökéletesen helyrehozni. Éppen
ezért van nagy szükség az egész
Kárpát-medencét bemutató anyaországi kiállításokra, hogy az erdélyi gazdák is lássák, hogyan
boldogulnak a szomszédban, kinek mit sikerült elérnie, merre
tart a mezőgazdaság és az élelmiszeripar. Ilyen rendezvényeken van lehetőség új emberekkel
találkozni, akiknek hasonló a tevékenységük, és akikkel egyezik az érdek. A Kárpát-medencei
gazdatársadalom egymástól tud
a legtöbbet tanulni.
TAIERLING JOHANN,
az Agrokézdiszék Mezőgazdászok Egyesületének elnöke

FORRÁS: EMGESZ

A folyamatos és biztonságos értékesítéshez azonban kell egy bizonyos üzemméret is: a kistermelőknek ma éppen az a legnagyobb gondjuk, hogy nem igazán
van lehetőségük termékeik értékesítésére. Nem tudnak annyit
termelni, hogy piacképesek legyenek. Ebből a helyzetből csak
a szövetkezetek és a rendszeres
termelői vásárok jelenthetnek kiutat. Idén nyolc havi vásárt szerveztünk, amelyeken a termelők teljesen ingyenesen vehettek
részt. Több ezer vásárló fordult
meg az eseményeken, rengeteg
pozitív visszajelzést kaptunk. Elmondható, hogy a kétnapos vásárok jelentős és stabil bevételt jelentettek a termelőknek az év folyamán. A legutóbbi vásáron is
érezhető volt: az érdeklődők már
megszokták, hogy havonta egyszer helyi, magyar termékekhez
juthatnak hozzá. Jövőre mindenképpen folytatni szeretnénk a havi vásárok szervezését.
FANCSALI ERNŐ,
az Aranyosszéki Gazdák
Egyesületének az elnöke

Fancsali Ernő az aranyosszéki gazdákat képviselte Budapesten
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Ludas Matyitól a Mézga családig
Nepp József rajzfilmrendező hazai és nemzetközi sikertörténetei
FORRÁS: IMDB.COM

Nemrég hunyt el Nepp József Kossuth- és Balázs Béla-díjas magyar rajzfilmrendező, forgatókönyvíró, akinek a neve számos magyar számára nem mond sokat. A Mézga család történetei
és dr. Bubó viszont sok olvasónak cseng ismerősen. Mindezt neki köszönhetjük.

A

háttérfestőként, tervezőként, zeneszerzőként is alkotott Nepp József forgatókönyvíróként és rendezőként
olyan neves magyar rajzfilmeket
adott a magyar tévézőnek, amelyeken generációk nőttek fel, és
amelyek aktualitása ma is örökzöld. A Mézga család és Mézga
Aladár különös kalandjai, a Kérem a következőt, a Vakáción a
Mézga család, a Hófehér, a Megalkuvó macskák mind a nevéhez
fűződnek, de a nemzetközi sikerű Macskafogó mindkét részénél
is főszerepet játszott. Olyan animációkat és történeteket köszönhetünk neki, amelyek számos
mai rajzfilmmel ellentétben felnőttet és gyereket egyaránt szórakoztattak, tanítottak ellentétben számos mai, gyerekcsatornán közvetített butító mesével.

A Magyar Mozgókép Mestere
Nepp József 1934-ben született Budapesten. Szakmai tudásához, tehetségéhez jelentősen hozzájárult, hogy az ötvenes években az Iparművészeti Főiskola díszítő-festő szakos
hallgatója volt, és alig végezte el
az egyetemet, már a Pannónia
Filmstúdióban dolgozott háttérfestőként, majd rendezőként. Innen is vonult nyugdíjba a kilencvenes évek végén. Erőteljesen kifejező, könnyen valóságosnak tűnő karaktereivel megtűzdelt, fanyar humorú történetei hamar
megnyerték a magyar közönséget. Megnyerő hitelességgel közölte a hetvenes évek hangulatát, görbe tükröt tartott a hibáit
és szerethetőségét egyszerre kifejezett magyar társadalom elé
mintegy okítva a jövő nemzedékét arra, hogyan lehetne, kellene
másként gondolkodni. Kezdetben
Csermák Tibor grafikussal, rajzfilmrendezővel dolgozott együtt,
majd Dargay Attilával alkotott
emlékezetes mozgóképeket.
Az 1961-ben forgatott Szenvedély című nyolcperces rövidfilmje nemcsak professzionális
előállítása miatt vált nevezetessé, hanem főhőse megformálása miatt is, akiből később Gusztáv figurája született az azonos című rajzfilmsorozatban.
Ternovszky Béla Macskafogó című animációs krimijének a forgatókönyvét is ő írta. Dargay Attila Szaffijának a forgatókönyvírás mellett a háttereit is Nepp
József tervezte. Az erdő kapitánya című mozifilmjének írója, forgatókönyvírója volt, majd
1983-ban bemutatták első, egész
estés rajzfilmjét, a Hófehért.
Szinte minden népszerű, milliós
rajongótábort vonzó, szakmailag
elismert magyar rajzfilm születésénél atyáskodott vagy segédkezett. Karrierje során munkáját Balázs Béla- és Kossuth-díjjal
jutalmazták, de az Érdemes mű-

vész, Kiváló művész elismeréseket is megkapta. 2006-ban pedig
a Magyar Filmszemle a Magyar
Mozgókép Mestere díjjal ismerte
el példátlan életművét.

Mézgáék és az édes-keserű
magyar valóság
Míg a magyar játékfilmipar napjainkban kezd feléledni, addig
a rajzfilmek valódi aranykorukat a hatvanas évek végén, illetve a hetvenes-nyolcvanas években élték. Gusztáv először Nepp
két önálló rajzfilmjében jelent
meg, később a főhőssel indult
sorozatnak számos részét rendezte. A városi, kicsit szerencsétlenkedő, néha a britek Mr.
Beanjére emlékeztető Gusztáv a
hétköznapi élet velejáróival – autóvásárlás, feleségkeresés, féltékenység, legyek hajkurászása
– küzd meg humorosan ábrázolt
képkockákon, általában ötperces részekben. A ritkahajú, néha kapzsi, füllentős, emberszerű figura életének rövidke részeit nemcsak Magyarországon, hanem Európa számos államában,
sőt még Új-Zélandon is vetítették, hiszen nyelvi nehézségekbe nem ütközött a feladat. A rajzfilm öt évadot élt meg, amelyből
az első hármat DVD-n is kiadták, a sorozat ugyanakkor 1982ben Ezüst Légy-díjat nyert.

A Mézga család a felnőtteket saját hibáikkal szembesíti, a gyerekeket neveli és mindenkit szórakoztat
egyetértést, számos kalandba és
drámába sodorva a jövőre még
fel nem készült családod.
A népszerű szituációs komédia második évadában Mézga
Aladár Blöki kutyájával utazza körbe a fél univerzumot saját készítésű űrhajójával. A legifjabb Mézgától kevés fizikát is tanul az ember, a hidegvérű, borotvaeszű kalandor azonban a különböző bolygókon olyan problémákkal szembesül, amelyeket a
Földön is számtalanszor tapasztal az egyszeri földhöz ragadt
polgár. Aladár többek közt megtanulja, hogy a teljes lustasággal
elegyített luxusba beleőrülhet az
ember, hogy a zene hallgatása
gyógyír, de mértéktelen mennyiségben agyméreg, illetve, hogy

Nepp József 83 évesen hunyt el olyan életművet
hagyva maga után, amelyből csak szemezgetve
is számos, mára legendássá vált alkotás ismert
címére mosolygunk rá. Mostantól már csak a
szülők és tévéműsor-szerkesztők felelőssége,
hogy hagyják-e elveszni a gazdag hagyatékot.
Az Üzenet a jövőből – A Mézga
család különös kalandjait már
sokkal több generáció megismerhette: a Pesten élő kétgyermekes, kutyás-macskás család
epés magyar humorral, lehengerlő részletességgel kigondolt
típusfigurákon keresztül a felnőtteket saját hibáikkal szembesíti, a gyerekeket neveli, és
korosztálytól függetlenül mindenkit szórakoztat. A szivarozó, gyenge jellemű papucsférj,
a lusta, vezéregyéniségű feleség, a számtanpéldát a bandázás mögé szorító, tinédzserséggel küzdő lány és a meg nem értett, fizikus zseniként, butácska, petyhüdt családtagjai között
elkallódni látszó fiú történetében Mézga Gézának és Aladárnak sikerül felvennie a kapcsolatot 30. századi leszármazottjukkal, MZ/X-szel. A távoli rokon
különleges, jövőbeli tárgyakkal igyekszik Mézgáék kérésére
szponzorálni a családi vágyat és

egy-egy háború végén az ember már maga sem tudja, miért
pusztítja a másikat. A Vakáción
a Mézga családban Mézgáné leánykori szerelme, Hufnágel Pisti
hívja világkörüli utazásra a családot mogorva, ám megfontolt,
egyetemi oktató szomszédjukkal, Márissal együtt, de korántsem szívélyessége jeléül. Kiderül ugyanis, hogy Pisti pitiáner
bűnöző, néhai kedvese családját pedig olyan kalandba keveri,
amely könnyen megállja a helyét
bármelyik hol-lywoodi krimi/
kalandfilm mellett, csak épp rajzolt figurákkal és többnyire gyerekbarát módon.

Beszél majd az utókor
A dr. Bubó bagolydoktor főszereplésével játszódó sorozat főcímdalát talán még néhány mai
gyerek is a tévével együtt énekli, ha néha a magyar köztévé valamelyik csatornájára kapcsol.

Hősünk, az uhubagoly egy hatalmas tölgyfában rendezi be
rendelőjét, amelyben a termetes medvével, Ursula nővérrel
igyekszik segíteni a betegeken.
Az erdei állatok rendszerint valamilyen súlyos pszichológiai
problémával küzdenek: az elefánt kisebbrendűségi komplexusban szenved, a bolha megalomániás, a liba hipochonder, a
szarvas betegesen féltékeny, a
disznó részeges, a víziló falánk,
Bubó pedig mindegyiküket megpróbálja kikezelni általában félreértve a megoldandó problémát. Pszichológiai kutatásainak
törekvése és azok rendszeres
elhibázása adja a rajzfilmsorozat fő humorát. Emellett Bubó
igyekszik erdei bűnügyeket is
felgöngyölíteni Sólyom csőrmester barátjával. Ez a sorozat is egy
falatnyi, múlt század végi magyar valóság.
Rövid, hétperces játékideje ellenére az 1979-ben bemutatott
Megalkuvó macskák című animációs musical két lusta macska reménytelen küzdelméről
szól, amelyet a házat elárasztó
szemtelen egerek ellen vívnak.
A sokatmondóan végül kompromisszummal végződő ellenségeskedés Hofi Géza és Koós
Ká roly kiváló szinkrontolmácsolásában sikerre volt ítélve.
Ugyanakkor az elsősorban nem
gyermekeknek szóló Hófehér
hozta meg Nepp József számára
az életműdíjat az 1984-es Giffoni
Nemzetközi Filmfesztiválon.
Hófehérke történetének elferdített változata, paródiája Nepp
egyik legendás munkája, amely
a mesék megszokott toposzának
kifigurázásán kívül némi történelmi paródiával és nyolcvanas
évekbeli társadalomkritikával is
szolgál a nézőnek.
Az egészestés, legendás Ludas Matyit – amely éppen idén
ünnepli negyvenéves születésnapját – bár Dargay Attila rendezte, forgatókönyvét Nepp Józseffel és Romhányi Józseffel
írta. Az aprólékos, precíz alkotás lenyűgöző színvilággal, ízes
szinkronnal és az eredeti történethez hű cselekménnyel tesz
minden nézőt könnyedén a magyar rajzfilm rabjává. A Szaffi al-

kotói listája a Ludas Matyiéhoz
hasonlóan alakult: Dargay, Nepp
és Romhányi aranytriója Jókai
Mórnak A cigánybáró című kisregénye alapján alkotta meg a
vagyonából kifosztott, cigányok
közt nevelkedett magyar nemesi
származású fiú küzdelmét szerelemért, igazságért, hazatérésért az elnyomó, kiforgató osztrák hatalmaskodással szemben.

Nemzetközi sikerű
gengszterrajzfilm
A Ternovszky Béla rendezte,
német-kanadai koprodukcióban készült Macskafogó forgatókönyvét szintén Nepp József írta: a felnőtteknek talán nagyobb
szórakozási lehetőséget nyújtó, de egyébként korhatáros besorolás nélküli M. M. u. (Mickey
Mouse után) 80-ban az X bolygón a bűnözőszindikátusokba
szerveződött macskák az egértársadalom teljes felszámolására törekednek. Az egerek egyik
tudósa, Fushimisi professzor
ennek kivédésére egy megoldáson dolgozik. Az egerek titkosszolgálata, az Intermouse egy
rég visszavonult egérügynökét,
Nick Grabowskit hívja segítségül, akinek a tudós tervét célba kell juttatnia. A rajzfilmet a
nyolcvanas évek végén az Egyesült Államokban és Kanadában
is forgalmazták, a Szovjetunióban orosz szinkronnal vetítették, de játszották még az akkori
szocialista tábor néhány országában, így Csehszlovákiában,
Bulgáriában, a nyugati tömb országai közül Hollandiában, később Franciaországban is. A hidegháborús utalású, egyszerre
kalandfilm, vígjáték, bűnügyi és
sci-fi film második része is elkészült 2007-ben.
Nepp József 83 évesen hunyt
el olyan életművet hagyva maga után, amelyből csak szemezgetve is számos, mára legendássá vált alkotás ismert címére
mosolygunk rá. Mostantól már
csak a szülők és tévéműsorszerkesztők felelőssége, hogy
hagyják-e elveszni a gazdag hagyatékot.
KÁDÁR HANGA
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Magyar emlékek nyomában Toszkánában

FOTÓK: CSERMÁK JUDIT

Toszkána számtalan magyar emléket rejt igazolva
a történelem során kialakult szoros itáliai-magyar
kapcsolatokat. Nyomába eredtünk azoknak a kincseknek, amelyek a kevésbé látogatott turisztikai
célpontokban találhatók.
(Folytatás 46. lapszámunkból)

S

iena megyében számtalan
kisebb város rejt magyar
vonatkozású emléket. Feszült kíváncsisággal indultunk
déli részére, hiszen számunkra ismeretlen települések neveit is úti célul tűztük ki. Persze csalódások is értek, hiszen
egyes helyeken a magyar relikviáknak nyoma veszett, máshol
a templomokat éppen csak a vasárnapi misére nyitották meg, s
azt megvárni már nem tudtuk.
Kanyargós, dimbes-dombos,
hegyes-völgyes utakon, jellegzetes növények – olajfaligetek,
szőlőültetvények, megművelt
szántóföldek, ciprusfa sorok –
között vezetett utunk.

Opera Mátyás királyról
Sinalungában hiába érdeklődtünk a városka főterén a San
Bernardino-templom felől. A kavargó piaci forgatagban nagy sokára akadtunk rá valakire, aki
útba igazított bennünket: csak
felfelé a hegyre! Olajfakertek kö-

alakítását – is róla nevezték el.
Társulatot többnyire nem tartanak fenn a települések, a színházakat úgynevezett stagione rendszerben működtetik (egy-egy előadásra, szezonra szerződött színészekkel).

Az álbencés Fráter György
Monte Oliveto Maggiore (Olajfák hegyének) kolostorát hegyek
közötti kanyargós úton értük
el. Erre a helyre, a hegyek közé, Szent Ferenc példáját követve, vagyonát hátra hagyva, barátaiban követőre találva 1313-ban
vonult el egy gazdag úr életét Istennek szentelve. Pápai jóváhagyással a bencés rend befogadta
őket, s annak speciális ágaként
olivetánusok lettek.
A jelenlegi apátság méretei
lenyűgözőek. Téglából emelt
temploma, a hatalmas rendház
lombok sűrűjéből bukkan elő.
Könyvtárának előterét számos
festmény díszíti. Ezek közül egy
temperával festett nagyméretű Martinuzzi (Fráter) György
váradi püspököt, a későbbi esz-

Festmény Martinuzzi Györgyről az Olajfák hegye kolostorban
leteit ábrázolják. Luca Signorelli
a 15–16. század fordulóján alkotott, bravúros anatómiai ábrázolású műveivel számtalan helyen
találkoztunk. Sodoma a 16. század jelentős egyénisége. Az apátság kerengőjének freskóin finom
részleteket jelenített meg. Játszó
gyermekek, állatok, gazdagon kimunkált ruhák, természeti hátterek egészítik ki s teszik élvezhetővé a vallásos témájú kompozíciókat.
Montepulciano hegyre épült
városának arányos, szépen formált középkori főteréből nyílik
a múzeumba vezető út. A képtár
részben látható nagyméretű táblára festett olajképen Árpád-házi Szent Erzsébet finom rajzolatú alakja látható. A városba felvezető út mellett érdemes meglátogatni a reneszánsz építészet tipikus jegyeit magán viselő, letisztult, görög kereszt alaprajzú San
Biagio templomot. Travertinből
(édesvízi mészkőből) építették, s
az aranysárga kő ragyogása napsütésben már messziről hívogatja a turistát.

Margarita D’Ungaria

Egy sokat látott olajfa Siena megyében
zött ballagtunk sokáig, míg elértük a szent helyet. Két dolgot kerestünk: egy Árpád-házi Szent
Erzsébetet ábrázoló festett faszobrot és festményt. A templomhoz építve láttunk egy kolostornak tűnő épületet, becsöngettünk zárt kapuján. A kaputelefonon bemondott angol szavakra egy fiatal, szakállas szerzetes nyitott ajtót. Kézzel-lábbal
magyaráztuk, mit szeretnénk, s
amikor felfogta, hogy magyarok
vagyunk, a fejére csapott, s bevezetett a templomban egy zárt
kápolnába, ahol megtaláltuk a
szobrot. E szobor számunkra inkább érzelmi, mint művészi élményt jelentett.
A lengyel atyától elbúcsúzva
azon morfondíroztunk, milyen
az élet: a nyüzsgő városban nem
is tudják talán, hogy felettük a
hegyen szerzetesek fohászkodnak értük. E város szülötte a 19.
századi zeneszerző, Ciro Pinsuti,
aki háromfelvonásos operát komponált Mátyás királyról. A helyi
színházat – szinte minden városban van színház Olaszországban, legtöbbször meglepődve tapasztaltuk belterük gazdag ki-

tergomi érseket, bíborost és erdélyi vajdát ábrázolja, amint
1551-ben beveszi Lippa városát a törököktől. Egy hosszú latin nyelvű felirat is megörökíti
életét, amely tévedést is tartalmaz. Montolivetói bencés szerzetesként nevesíti az egyházfit,
holott ő az egyetlen magyar alapítású szerzetesrend, a pálosok
tagja volt. A pálos rend szerzetesei fehér csuhában jártak, ezért
nevezték Fehér Barátnak is. Jelentős szerepet játszott a magyar
történelemben.
A könyvtár előcsarnokában
látható Bernardino Filipponi di
Vercelli olivetánus apát képe is
magyar címerrel és Zsigmond királyt említő felirattal. Ő a dömösi
monostor elöljárója, priorja volt.
Lenyűgöző az apátság nagykerengője. Jó sorsom a világ sok
tájára elvetett, több tucat kerengőt láthattam, de méreteiben talán ez volt a legnagyobb. S az
apátságban még két, nem látogatható körfolyosó is van. A falakat végig hatalmas – Signorelli és
Sodoma által festett – freskók díszítik, amelyek a bencés rendalapító és a barátok életének rész-

San Gimignano neve valószínűleg sok olvasó előtt cseng ismerősen. Az égre meredő szögletes
tornyok sziluettje már messziről látható, mesébe illő látvány.
A lakótornyok városaként számon tartott település központját
1990-ben felvették az UNESCO
világörökségi listájára. A középkori történelem viharai elől magas, védhető építményekbe bezárkózó családok élete sötét térben zajlott, a lőrésnyi ablakok
nem sok fényt engedtek be. A valaha állt 72 toronyból ma már
csak 14 nyúlik az ég felé. Lakótornyok maradványaival más városokban is találkoztunk, de itt
maradt meg a legtöbb viszonylagos épségben. A San Agostinotemplom sötét belső terébe kevés turista jutott el. Számunkra
azért volt érdekes, mert Árpádházi Boldog Margitot megörökítő képet kerestünk. Margitot a
középkorban avatták boldoggá,
míg szentté csak 1943-ban. Egy,
a Madonnát a kis Jézussal ábrázoló festmény predelláján (a fő
képet keretező kis kazetták sora) meg is találtuk, a felirat egyértelmű volt: „S. MARGARITA
D’UNGARIA”. Két más emlék
kapcsolódott még hazánkhoz
az Useppi családon keresztül.
Az egyik már majd kétszáz éve
megsemmisült, mivel az azt őr-

ző templomot régen lebontották.
Az egykori emlék egyébként a
Sárkányrend címerét ábrázolta, amellyel V. László tüntette ki
az egyik grófot. Ezt a lovagrendet Zsigmond király alapította,
s érdekessége, hogy egyik védőszentjéül Margitot választották. A másikra – ami egy Useppi
családból származó alakot ábrázol, akit Zsigmond magyar király 1410-ben püspökké nevezett
ki – nem bukkantunk rá.

A nápolyi királyné a magyar
szentek tiszteletét terjesztette
Siena megye fontos települése,
Chiusi – etruszkok által alapított város – szintén hegyre épült.
Fontos vasúti csomópont voltát
hátizsákos turista korunkból ismertük, amikor egy éjszakát töltöttünk el az állomás padjain állandóan felriadva a hangosbemondó kiabálására. Most azért
kerestük fel, hogy magyarjaink előtt hódoljunk a Szent Ferencnek szentelt templomban.
Egy 17. századi falra függesztett
festményen a Madonna mellett
Kapisztrán Szent János, a nándorfehérvári hős szinte életnagyságú alakja jelenik meg. A
husziták ellen inkvizítorként tevékenykedőt a török elleni keresztes hadjárat szervezésével
bízta meg a pápa. Idős kora ellenére buzdító szavával és tettével – keresztjét magasba emelve
vezette embereit a török ellen –
Hunyadi János segítségére sietett, s jelentős része volt a nándorfehérvári győzelemben.
Árpád-házi Szent Erzsébet
alakja két üvegablakról is ránk
köszöntött. Nevét is megörökítette a mester, s az alak kezében
tartja elmaradhatatlan rózsáit.

Eladó. Az olaszok is öregednek
Utunk során olyan városokat is felkerestünk, amelyekben nem található magyar emlék. Sansepolcro és
Monterchi Arezzo megyében
fekszik, mindkettő Piero della
Francesca nevéhez kötődik.
Az első szülővárosa, ahol múzeumban látható a 15. századi festő híres Krisztus feltámadása című, finom pasztellszínekkel megfestett, a perspektívát tudatosan alkalmazó képe. A monterchi-i múzeumban
a Várandós madonna című festménye bűvölt el, amely egyszerű paraszti szépségként jeleníti meg Jézus anyját. Toszkána
legdélibb részében, különleges
fekvése okán látogattuk meg
Pitigliano városát. A meredek
tufacsúcsra épített város zegzugos utcácskái letűnt idők gazdagságáról árulkodnak. A Rómából elűzött zsidó kereskedők találtak itt otthonra a középkorban. Az utcákon lépten
nyomon a „vendre” (eladó) feliratot láttuk kifüggesztve a régmúlt hangulatát idéző házakon. Itt is szembesültünk azzal,
hogy öregszik az olasz népesség. Idős emberek bandukolnak a kővel kirakott utcákon. A
szűk helyekre autó nemigen juthat be, így kis, háromkerekű teherhordó járgányokkal juttatják
el a mindennapi bevásárlást az
időseknek.
Hazafelé útba esett Rimini városa. Tempio Malatestiano nevű
templomában a szívemnek kedves Piero della Francesca freskóját csodálhattuk meg, amelyen Szent Zsigmond arcképében
Zsigmond királyunkat ábrázolta 1451-ben. Immár harmadszor

Lenyűgöző az apátság nagykerengője. Jó
sorsom a világ sok tájára elvetett, több tucat
kerengőt láthattam, de méreteiben talán ez az
olaszországi volt a legnagyobb.
Tapasztaltuk már Umbriában és
Toszkánában is, hogy milyen sok
Szent Erzsébet megjelenítés található. Ennek kettős oka lehet:
egyrészt az, hogy Szent Ferenc
kortársa volt, s a ferencesek világi rendjébe tartozott; másrészt
az, hogy Magyarországi Mária
nápolyi királyné tudatosan terjesztette a középkorban a magyar szentek tiszteletét.

bóklászva a toszkán vidéken azt
tapasztaltuk, hogy még mindig
rengeteg a meglepetés. A tudat,
hogy jó hírünk magyar személyek ábrázolásával, feliratokban
– ha sokszor rejtve is – ott van
a világban, megerősödött bennünk, s jó érzéssel tölt el. Egyben
kihívás is új tájak felkeresésére.
CSERMÁK JUDIT
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Egy szamizdat
erdélyi története

Magyar Tudomány Napja Erdélyben
A kulturális, tudományos előadások sokaságával e hónap végén
sem pihen az Erdélyi
Múzeum-Egyesület. November 23-án csütörtökön délután hat órától dr. Horváth István,
az ELTE jogi karának
habilitált egyetemi docense tart előadást Versenyképesség és/vagy
munkavállaló-barátság?
A román és a magyar
munka törvénykönyve összehasonlítása – egyetemistáknak és
gyakorló jogászoknak címmel
a kolozsvári Sapientia EMTE
Tordai utcai épületében (B302
perszimulációs terem). A Magyar Tudomány Napja alkalmá-

ból november 25-én reggel kilenc órától Nyelvészeti, irodalom-, színház- és zenetudományi kutatások a jövő emberéért
címen hallgathatnak előadást az
EME székházában (Kolozsvár,
Jókai/Napoca u. 2-4. sz.) A törté-

Magyar irodalmi arcok Bukarestben
A Balassi Intézet új irodalmi
sorozatot indított idén ősszel,
amelynek során fiatal magyar
irodalmárokat visznek el Bukarestbe a Fiatal Írók Szövetségével együttműködésben. Az identitás, az irodalom nyelvhez kötöttsége különösen fontos és érdekes
témák a román fővárosban egy
olyan közönség számára, ahol
sok többnyelvű, kettős identitású
értelmiségi van jelen. A sorozat
célja, hogy a bukaresti közönség
számára is ismertté tegyék a magyar irodalom fiatal alkotóit. Éppen ezért műfordítások mellett a
személyes kapcsolatokra helye-

zik a hangsúlyt. November 23-án
csütörtökön 19 órától a Balassi Intézet – Bukaresti Magyar Intézet
épületében Szőllőssy Balázs költővel, szerkesztővel, fordítóval
Karácsonyi Zsolt költő, szerkesztő beszélget. Szőlőssy első verseskötete, A szabadság két jelentése, 2010-ben jelent meg, a második idén ősszel. A Fiatal Írók
Szövetségének titkára, 2011–2016
között Borbáth Péterrel közösen
a FISZ debütkötet-sorozatának
és a FISZ Könyvek sorozatszerkesztője, számos irodalmi és
összművészeti rendezvény szervezője volt.

Hargitai mézeskalács az ünnepekre

nelem szekció előadásai
ugyanebben az időpontban kezdődnek a székházban, míg a művészettörténet érdekeltjeinek
később, december 9-én
reggel kilenckor ajánlott ellátogatni az Erdélyi Református Múzeum
előadótermébe. Az idei
Erdélyi Természettudományi Konferenciát november 25-én tartják kilenc órától a BBTE Kémia és Vegyészmérnöki Karán,
Kolozsváron. Szintén ezen a napon az orvostudomány, a műszaki tudományok és az agrártudományok szakemberei várják az
érdeklődőket ugyancsak a kincses városba a Szentegyház /
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Maniu utca 6. száma alá, illetve a
Sapientia EMTE Óváry-termébe
és Tordai úti épületébe.
Mindezek a rendezvények kiegészítik az EME november 24én kilenc órától tartott A Magyar Tudomány Napja Erdélyben című konferenciájának központi rendezvényét Kolozsváron, a Protestáns Teológiai Intézet dísztermében, a Magyar Tudományos Akadémia tudományünnepi rendezvénysorozatához
kapcsolódva. Az előző évek adatai szerint, a változatos témakörű előadások zuhataga több mint
fél ezer érdeklődőt szólít meg,
idén 406 szerző 304 előadásával. A rendezvénysorozat teljes
programja a www.eme.ro/mtne
honlapon található.

Legyen könnyebb az iskolatáska
Játékkal, dallal, kézműves foglalkozással várja az óvodásokat
Şerban Szidónia tanítónő és a kolozsvári Brassai Sámuel Elméleti Líceum tanítói közössége november 25-én szombaton 11 órától. A 2018 őszétől iskolába induló gyerekekkel, illetve szüleikkel, kísérőikkel arról fognak beszélgetni, hogy miről szól az előkészítő osztály, mire készít fel,
mi az előnye ennek az évnek, mi
jelenthet nehézséget gyerek vagy
felnőtt számára. Kicsi és nagy érdeklődőnek most lehetősége lesz
betekinteni az iskola eddigi zárt
kapui mögé, megnézhetik a tanulásra, játszásra szánt termeket.

MAKKAY JÓZSEF

Harmincöt évvel ezelőtt, 1982ben jelent meg Nagyváradon
az Ellenpontok című földalatti
lap, amelynek első nyolc száma Erdélyben készült el, a kilencediket pedig Budapesten „dobták piacra”. Aki átélte a Ceauşescu-rendszer utolsó évtizedét, az tudja, hogy
mekkora bátorság és vakmerőség kellett egy ilyen kiadvány megírásához és földalatti terjesztéséhez. A Kriterion
Könyvkiadó gondozásában
ezekben a napokban megjelent az Egy szamizdat az életünkben. Az ellenpontok című
kiadvány a Svédországban élő
Tóth Károly Antal és felesége, Ilona közösen megírt könyve. Az erdélyi magyarság jogtiprásait számba vevő korabeli lap négy szerkesztője közül
a Szekuritáté üldözései elől
külföldre menekült szerzőpáros izgalmas kötetben foglalja
össze a földalatti kiadvány készítésének titkait és az erdélyi szerzők ellen indított hatósági hajtóhadjáratot. Ajánlom
a könyvet mindazok számára,
akik kíváncsiak a fél emberöltővel ezelőtti erdélyi történésekre, a magyarság közhangulatára és a kommunista rendszer elnyomó gépezetére.

MTVA-műsorkínálat

Pál István „Szalonna” heti ajánlója
Pál István „Szalonna” Liszt
Ferenc-díjas magyar népzenész, a Magyar Állami Népi
Együttes művészeti vezetője, a Szalonna és bandája
prímása.

Hétfőn a Táncház érdekes színfolt, sok újdonsággal szolgál estéről estére, így a szívünk végül
odavágyik egy táncházba (Dankó
Rádió, 21.04). Érdemes belehallgatni a Kodály Zoltán zenekazsébet képzőművész, az intézri műveit tolmácsoló Kodály–135
A téli ünnepekre készülődve
idén három újabb helységbe hív- mény tanácsadója vezeti. A prog- sorozatba. A nagyszerű darabok
ram célja lehetőséget teremteni
egy része népzenei töltetű (Barja a Hargita Megyei Hagyománya gyerekeknek a mézeskalácstók Rádió, 20.00).
őrzési Forrásközpont a gyeredíszítéssel kapcsolatos népi haKedd délben a gyerkőcöknek a
keket. November 23-án csütörgyomány és technikák megisMirr-Murr kandúr kalandjai cítökön 8 órától a csíkszeredai
merésére, ösztönözni őket, hogy mű bábfilmmel kedveskedik az
Nagy Imre Általános Iskolában
kipróbálhassák magukat alko- M2. Örömmel és nosztalgiával
I-IV. osztályos tanulók, decemtóként, serkenteni a hagyomány
nézem újra hároméves keresztber 7-én csütörtökön 9 órától a
iránti érdeklődést, kézügyes- lányommal, mert egyszerűbb,
székelyudvarhelyi Orbán Balázs Általános Iskola tanulói, va- ségük fejlesztését, népi motívu- könnyebben megközelíthető a
mok alkalmazásának szerete- világa, mint a mai meséké, ez a
lamint december 9-én szombatét. Ezúttal a karácsonyi ünnegyönyörű sorozat alkalmas arra,
ton 10 órától a székelyderzsi Jápekre készülődve cukormáz- hogy lekösse a felpörgetett világnos Zsigmond Általános Iskolázal dolgozva engedhetik szababan élő gyermekek figyelmét is
ban az óvodások és kisiskolás
(11.50). Délutánra jó szívvel ajándiákok próbálhatják ki a mézes- don fantáziájukat és rajzolhatnak mintákat, teljesen ingyenes
lom az Arany János emlékére sokalács-díszítés technikáit, örörészvételi lehetőséggel.
rozatot. Őt méltán érzik magukémét. A foglalkozásokat Tank Ernak az ifjabbak és az idősebbek,
hiszen mindenkihez szól, verseinek mondanivalója a mára is érvényes (M3, 17.50). A Nemzetiségi rádióban a Söndörgő együttes
muzsikál. A délszláv muzsika ifjú
titánjai ma Európa-szerte ismertek, és a legjobbak között tartják
őket számon (14.30).
Szerdán a Szerelmes földrajzban szépen és részletesen mutatják be személyes története-

ken keresztül egy-egy ember
kötődését az adott tájhoz. Kitérnek a kulturális, történelmi kapcsolódásokra is (Duna Tv, 3.30).
14.45-től a Kárpát expresszt
ajánlom, amely anyaországi
szemmel láttatja határon túli régiók pillanatképeit, és a külhoni kollégák is bekapcsolódnak
információkkal, hírekkel (M1).
Estére kiváló élményt nyújt a
MüpArt classic, amelyben egy
Beethoven-estet követhetnek figyelemmel (M5, 22.15).
Csütörtökön megnézem a V4
Híradót. Érdemes egy erős közösség tagjának lenni KözépEurópában, mindezt gazdasági és kulturális összefüggéseiben is megélni. Kitűnő kapcsolatot ápolok ezen országok zenészeivel, sok közös szervezésű programot hozunk létre (M1,
13.50). Reggel utazásaim közben érdeklődéssel várom Sebő Ferenc műsorát, a Tudta-e?
népzenei szótárt, gyakran találok benne újdonságot, népzenészeknek is ajánlom, akik tovább szeretnék fejleszteni a tudásukat (Dankó Rádió, 9.52).
Pénteken érkezünk a Fölszállott a páva harmadik elődöntőjéhez. Izgalom, készülődés, ráhangolódás – azt hiszem, nemcsak a Kárpát-medencében, de az egész világon
egy várva várt műsor. Az, hogy
verseny, másodlagos, hiszen a
művészetnek nem kell önmagával versenyeznie, lényege
szerint kultúránk legszebb bemutatása (Duna Tv, 21.25). Ki-

hagyhatatlan a Jazzlegendák
Stephane Grappellivel. Aki valaha is hegedűt vett a kezébe,
tudja, ki ő, és miért érdemes
meghallgatni ezt a hihetetlenül
színes muzsikát (Bartók Rádió, 24.00).
Adventben, ha lehet, minél több
időt töltsünk a családunkkal! Estére egy családi filmet, a Télaput
ajánlom, jó kedvvel, együtt nézhető (Duna Tv, 20.30). A Prima
Primissima díjátadó gálán legjobbjaink legjobbjai állhatnak pódiumra és vehetik át az őket megillető jutalmat (Duna Tv, 22.15).
Vasárnap református emberként a Reformáció hétről hétre
műsorral kezdem a napot. Mindenki figyelmébe ajánlom, annál is inkább, mert ebben az évben a Reformáció 500 évét ünnepeljük (Duna Tv, 6.50). Ezután a Gasztroangyalé a főszerep. Mi magyarok szeretünk jókat főzni és enni. Aki megnézi Borbás Marcsi műsorát, az a
végére garantáltan meg is éhezik. (Duna Tv, 7.45).
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Téli olvasmányok – humorosan
1.

NÓZI
RÓMAI
CSÁSZÁR VOLT

FIGYEL

2A.

SZÉKELY
VÁRROM

NYALÁB

SZÉLVIHAR
... APOTHEKE
(MAGAZIN)

ELRAGADÓ

LÉNUNG
KUPOLA RÉSZE!

SIERRA LEONE
NOB-JELE

2.

KÖZPONT
(LATINOSAN)

2B.
KÓRHÁZ JE
VAS MEGYEI
KÖZSÉG
JEGYZETEL
... MAIL
(LÉGIPOSTA)

ÁZSIAI
RÖGHEGYSÉG
FARAGATLAN
... ZWEIG
(NÉMET ÍRÓ)
ELVETEMÜLT
SZEMÉLY

FÖLDALATTI
POZITÍV
JELE
LÍRAI MŰFAJ ELEKTRÓD
ELŐTAG: TEJ
BESZÁMOLÓ

1A.
SZÍN, SZÍNEZÉK

PALESZTIN
VEZETŐ VOLT
(JASSZER)
IGEN HANGZÓI

RÁDIÓLOKÁTOR
VERESÉGET
SZENDVED

BALTI ÁLLAM
MAUNA ...
(VULKÁN)

RANGJELZŐ
MŰSZAKI
ATMOSZFÉRA
JELE

ELEKTRON
(RÖV.)
OLASZ DRÁMAÍRÓ (DARIO)

,,, DEREK
(SZÍNÉSZNŐ)
„VÍZI”
REPÜLŐGÉP

... RIVER
(FOLYÓ)
SZEMETET
VET RÁ

R
3.

3B.

KELETI TÁBLÁS
JÁTÉK
GÖMBÖCSZELET!

IDEG HÚRJA
COMITATUS
(RÖV.)

DERÉKSZÖG
JELE
OLASZ ÍRÓNŐ
(FALLACI)

FÖLDRE
ERESZKEDIK
VALAHOVA
NYOMUL

POSZTÓFOSZLÁNY!
SZÖRNYŰ
ÍRORSZÁG
HONI NEVE
NÉMET
CÉGFORMA

PÁROS CIKLUS!
SZARVASFAJ
FELFEDEZ
KIZÁRÓLAG
A MICIMACKÓ
ÍRÓJA
LOBOGÓ

... HARRIS
(SZÍNÉSZ)
BRIT SZÍNÉSZ
(ROGER)

1B.
KÁNAÁNI
FŐISTEN
MAGYAR
ATOMVÁROS

CICAHANG

... LISA (LA
GIOCONDA)
BEÖMLŐNYÍLÁS
SZAUNÁBAN
VAN!
TÖREKEDIK

HEGYI KECSKE
ELLENEZ
RÉGI TÖRÖK
TISZTI RANG
FOLYTAT

MAKRANCOS
FELTÉVE
FEKETE I.
BAGLYA
AMERIKAI TEHÉNPÁSZTOR

IZRAELITA
NARANCSCIKK!

MOTOROS
CSILLAGTÚRA
LENDÜL

AMERIKAI RÁDIÓTÁRSASÁG

ÜGYETLEN

4A.

NEDVSZÍVÓ
PAPÍR
KANSAS
CENTRUMA!

NEMZETKÖZI
OLIMPIAI
BIZOTTSÁG
(RÖV.)

PACIBETEGSÉG
BRIT HÍRÜGYNÖKSÉG
MEXIKÓI FORRADALMÁR
(EMILIANO)
SEPREGET

KOCKÁZAT
KIÜTÉS
A RINGBŐL
INDÍTÉK
ANDORRA
GÉPKOCSIJELZÉSE

SKÓT TECHNIKUS (JAMES)
CSOMÓT BONT

MŰANYAGTÍPUS

HÁROMSZÉKI
FOLYÓ
SZERENCSEJÁTÉK

ELŐCSARNOK
AZ ELSŐ BETŰ

4.

ROMÁN REPÜLŐTÁRSASÁG
SZÁRNYÁRA
BOCSÁT

IRÁNI
ROMVÁROS
SZINTÉN NE

5.

KICSINYÍTŐ
KÉPZŐ

4B.
ANTOLÓGIA
(RÖV.)
ORVOSNÁL
MONDJUK

ÚTSZAKASZ
EZER!

A

HORZSOLJA
ELSŐRENDŰ

Fejtse meg a Betűző rejtvényeit minden héten, az oldal alján található szelvényt töltse ki, gyűjtse össze a hónap során
megjelent összes darabot, majd az egész havit küldje be egyszerre a szerkesztőségünk címére: Erdélyi Napló, 400185
Kolozsvár, Onisifor Ghibu utca 14. A hónap során közölt összes szelvényt beküldő helyes megfejtők között 50 lej értékű
könyvnyereményt sorsolunk ki. A novemberi megfejtések beküldésének határideje december 10.

CSEKÉLY
HATALOM
RÉSZE!

U

... PAULO
(BRAZÍLIA)

ORSZÁGGYŰLÉS HELYSZÍNE
VOLT (1707)
SZIBÉRIAI
FOLYÓ
RÖNTGEN
(RÖV.)

TEL.:
FIZIMISKA
PRODUKCIÓ

ATOMSÚLY JELE
MINDEN
RENDBEN

LÁM
SZÉKESEGYHÁZ

ITAL (BIZALMASAN)

CÍM:

MEGGYŐZŐDÉS

TÉGLAJELZŐ
TÖBB PÁPA
NEVE

TÉLI OLVASMÁNYOK – HUMOROSAN:

NÉV:

FAKORONA

5B.

IGEVÉGZŐDÉS
ELŐD

NYERŐSZELVÉNY

NOVEMBER
23.

... MOLL (ZENE)
GYŐRI RÁBA ...
(SPORTKLUB)

KÁOSZ
RADNÓTI
MIKLÓS VERSE

RÖVID
KÖSZÖNÉS
ZAVAROS A HIT!

HÉLIUM ÉS OXIGÉN VEGYJELE
KESERV

DUPLÁN:
AFRIKAI DOB
PLUSZ

GALLY
HALK ZÖREJ
ZÜMMÖG
ZENESZERZŐ
(ÉDOUARD)

R

A GARAM
MÁSIK NEVE
RENGETEG

Á

ROMBOL
... AVIS
(RITKA MADÁR)

MEGŐRÖL
KOCSIÜLÉS

GYŐZELEM
NEUTRON
(RÖV.)

BIZONY
CSEPPFOLYÓS

GEOMETRIAI
SUGÁR JELE

HASOGAT
ÖSSZEVISSZA
RÁG!

BRIT KIS SZIGET
ÁTMÉRŐ JELE

ELŐTAG:
FÉLSZERES

KILYÉN
LEVENTE

ATKA
RÓMAI 1550
ANGOL
MÉRFÖLD
... PLUS ULTRA

PADLÓLAP
BOLTZMANNÁLLANDÓ

WASHINGTON ...
(FŐVÁROS)

ÓKORI RÓMAI
PÉNZ
EMBEREVŐ
FÉLÓRIÁS

GAMBIA
AZ OLIMPIÁN
BEBORÍT

ROBOTREPÜLŐ

OMSZK
FOLYÓJA
EZERMILLIÓ

EREDMÉNYEZ
RAGADOZÓ HAL

EGYETLENEM!
FORMÁTUM

PÉNZT
KICSIKARÓ
HALOTTAS HÁZ

NYUSZIHANG
VEGYI
FOLYADÉK

MÁTKA
TILTÓSZÓ

ÁZSIAI ORSZÁG

TENGERCSEPPEK!
SÉRÜLÉS
(LATIN)
A PINCÉBE
AZ ÓN
VEGYJELE

MOZSÁR
BELSEJE!

3A.

EGYENLETESEN
LAPOS

PEDÁLOS
HANGSZER
MAGYAR ...
(SÖRMÁRKA)

VIETNAM
FŐVÁROSA
... MÓG
(DOHOG)

HAJLAM
BIBESZÁL!

FÜLGYULLADÁS
(ORVOSI SZÓ)
AUKTOR

L

CSÍKI
AUTÓJELZÉS

VERMET KÉSZÍT
ALATTA,
DE CSAK
FÉLIG!

LÁTÓHATÁR
EGÉSZSÉGES
ITAL

GENETIKAI
FOGALOM

DÜLÖNG

5A.

VON
SZÁJAT NYIT

RUBINDARAB!
NÉMET
LÉGICÉG

... STEP (TÁNC)
KUTYAFÉLE
RAGADOZÓ

SPANYOL
LEGENDAHŐS
FRANK BAUM
VARÁZSLÓJA

ÁSVÁNYI
FŰSZER
ANGOL DINASZTIA VOLT

NÉMET
ZENESZERZŐ
(RICHARD)

ELEMI PARÁNY
NÉMETORSZÁGI
VÁROS

VÁLYÚ
FEKETE
(FRANCIA)
KARÁT JELE

TERÜLETEN
TALÁLHATÓ!
EGYFÉLE
MÉRTÉK

CHARLES
DICKENS
ÁLNEVE
A SZOBÁBA

KIPLING
KÍGYÓJA
HOSSZÚSÁG
JELE

SPORT
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Moszkvai vb-sorsolás: ki kivel?

Múlt héten fejeződtek be a 2018-as oroszországi labdarúgó világbajnokság pótselejtezői
FOTÓK: MTI

Pénteken, december

Lemaradók tornája?

elsején a világ szeme

Elképzelhető, hogy a jövő évi,
oroszországi labdarúgó-világbajnokság előtt tornát rendez a lemaradó neves válogatottak részvételével az Egyesült Államok. Az ESPN televíziós csatorna úgy értesült, hogy
a helyi futballszövetség megvizsgálja a lehetőségét egy
minitornának vagy egy mérkőzéssorozatnak, amelynek a
házigazdák mellett olyan csapatok lennének a főszereplői,
mint Olaszország, Hollandia,
Chile vagy Ghána. Bár valószínű, hogy melléjük a 2002-ben
vb-bronzérmes törökök, a
2004-ben Eb-t nyert görögök
is szívesen csatlakoznának.
A meccseket röviddel a június 14-től július 15-ig tartó világbajnokság előtt rendeznék meg.

Moszkvára szegeződik, hiszen az orosz fővárosban sorsolják ki a
2018-as futball-világbajnokság csoportbeosztását. Szubjektív értékelésünkben áttekintjük
az eddigi különlegesebb
eredményeket. És egykét halálcsoport gondolatával is eljátszunk.

M

últ héten számunkra,
európaiak számára kissé egzotikus párharcokkal dőlt el a jövő évi oroszországi labdarúgó világbajnokság utolsó résztvevőinek kiléte. Ausztráliában a helyi csapat Hondurast
múlta felül, és immár sorozatban negyedik alkalommal kvalifikálta magát a vb-re. Érdekesség, hogy az auszik az ázsiai selejtezősorozatban vettek részt, a
legtöbb mérkőzést, szám szerint
22-t, ők játszották, és útjaik során mintegy 250 ezer kilométert
tettek meg, azaz legalább ötször
körbekerülték a Földet. A másik
párharc még különlegesebb volt
számunkra: Peru, amely utoljára
1982-ben vett részt vb-n, az óceániai térségből pótselejtező helyet
kiharcolt Új-Zélandot ütötte el a
továbbjutástól.

A magyar válogatott a Costa Rica elleni 1–0-ás győzelemmel zárta a 2017-es esztendőt
Algéria sem került továbbjutást
érő helyre.

Messi vitte Argentínát
A dél-amerikai csoportban is sokáig értek a meglepetések. Argentína ugyanis – amelyik az
utóbbi időben többször is cserélt
szövetségi kapitányt – csak az
utolsó mérkőzésen váltotta meg
a jövő évi moszkvai repülőjegyet,
azt is Lionel Messi mesterhármasának köszönhetően. Végül csak
a Copa America címvédője, az
Arturo Vidalt és Alexis Sánchezt
is soraiban tudó Chile maradt le
a vb-ről. A sors iróniája, hogy egy

Az oroszországi vb-re december 1-jén sorsolják ki a csoportokat
Ezzel a két országgal teljes
lett a világbajnokságon részvevő csapatok száma, a 32 együttes pedig – de nem csak – kíváncsian várja a december elsejei sorsolást. A selejtezők során
szinte minden földrészen születtek meglepetések. Kivételt talán Ázsia képez, ahonnan Japán,
Dél-Korea, Irán és Szaud-Arábia
készülhet Oroszországba.
Afrikából hosszú évtizedek
után sikerült kijutnia Egyiptomnak, hozzá csatlakozik másik két észak-afrikai ország:
Tunézia, valamint Marokkó. A
fekete kontinens csapatait egészíti ki Szenegál és Nigéria.
Meglepetésnek számít részben,
hogy a mindig tetszetős játékot
bemutató Kamerun, a kiváló játékosokkal rendelkező Ghána,
valamint Elefántcsontpart és

bírósági győzelme miatt! Történt,
hogy még szeptember 7-én 1–1et játszott Bolíviával. Csakhogy
kiderítették: az egyik bolíviai játékos korábban paraguayi színekben is szerepelt, ezért óvtak,
és meg is kapták a három pontot 3-0-s gólkülönbséggel. Igen
ám, csakhogy ugyanez a bolíviai szeptember 1-jén Peru ellen
is játszott, és hiába nyert 1–0ra Bolívia, ennek az eredményét
is 3-0-lal az inkáknak igazolták.
Mármost ha Chile nem óv, Peru
sem kap észbe, és most Alexis
Sánchezék vb-szereplők!

Újabb izlandi csoda
Óriási csalódást okozott az
amerikaiaknak az USA csapata. Az észak-amerikai zónából
(CONCACAF) a 35 résztvevő csa-

patból három kvalifikálta magát
egyenes ágon (Mexikó, Costa Rica és Panama), Honduras pedig
pótselejtezőn maradt alul. A számos külföldi sztárral teletűzdelt
amerikai bajnokságból összeszedett jenkik azonban csak ötödikek lettek, még a panamai válogatott is megelőzte őket, így a
3,8 millió lakosú közép-amerikai
csapat története során először lehet jelen egy világbajnokságon.
A legnagyobb meglepetések az
európai selejtezők során születtek. A mindig tehetséges játékosokkal, de gyenge csapattal szereplő szerbek ezúttal nem bíztak
semmit a véletlenre, és csoportelsőkként jutottak tovább, igaz,
talán az egyik leggyengébb csoportból. Kisebb csodának számít, hogy a tavalyi Eb-n a legjobb
nyolcba kerülő Izland csoportjának élén végzett olyan együtteseket megelőzve, mint a világsztárokat felvonultató horvát, az ukrán vagy a szebb napokat is megélt török válogatott előtt. A maga
mintegy 330 ezres lélekszámával
Izland minden idők legkisebb államaként kvalifikálta magát a jövő évi vb-re.

Gödörben az olaszok
A 2014-es brazíliai tornán még
bronzérmet nyerő hollandok kiesése már nem is számít kivételesnek, hiszen a legutóbbi,
franciaországi Eb-ről is lemaradtak. A négyszeres világbajnok olaszok búcsúzása viszont
nem csak az itáliai szurkolóknak okozott óriási csalódást. Az
azúrkék válogatottal hatvan éve
esett meg (1958-ban), hogy nem
jutott ki a vb-re. Igaz ugyan, hogy
a svédek elleni vesztes pótselejtezőt követően kirúgták a – sokak számára érthetetlen módon
korábban kinevezett, edzőként
korábban szerény eredményeket felmutató Gianpiero Ventura
– szövetségi kapitányt, de ez
már semmit nem orvosol. Az itáliai labdarúgás – a Juventus tavalyi BL-menetelésétől eltekintve – gödörben van.
Nem úgy a Panzer. Mintha mi
sem változott volna 2014 nya-

ra, a brazilok látványos megalázása és a világbajnoki diadal
óta: Németország válogatottja –
egyedüliként az összes nevező
közül – százszázalékos mérleggel teljesítette a selejtezőket.
Övé a kvalifikáció legjobb gólkülönbsége, sőt a 43–4-es gólkülönbségüknek sincs párja az
európai vb-selejtezők történetében. Rendeztek közben egy Eb-t
is, amelyen „csupán” bronzérmet nyert a Nationalelf, csakhogy a tavalyi Konföderációs
Kupán aratott győzelem – ahol a
németek szinte a második csapattal álltak fel – már ezt is zárójelbe tette. Joachim Löw legénysége mi másért is utazna
Oroszországba, mint címe megvédéséért.

Tízezren a magyar mérkőzésen
És hogy ne csak a nagyokról legyen szó. A magyar válogatott a
Luxemburg elleni újabb történelmi vereséget követően győzelemmel zárta az évet. Az év
utolsó, tétnélküli mérkőzésén –
amelyen nemcsak a hazai, hanem a Costa Rica-i együttes is
tartalékosan állt fel – a legnagyobb meglepetést a szurkolók okozták. Az ultrák ugyan
a korábbi szégyenletes teljesítmény miatt tiltakozásképpen nem mentek ki a Groupama
Arénába, de az Üllői úti stadionba a rossz idő ellenére is mintegy tízezren látogattak ki. Elképesztő volt látni, hogy a magyar

csapat eddigi szinte leggyengébb évének zárómérkőzésén
is ilyen nagy számban legyenek jelen a szurkolók. Ha az eddigi teljesítmény nem, talán ez
egy kis bátorságot csepegtethet a jövőre a kispadon kezdő
Georges Leekens lelkébe.
A román válogatott a magyarhoz képest fordítva teljesített: Kolozsváron győzelemmel kezdett a
törökök ellen, Bukarestben azonban nagyarányú vereséget szenvedett a hollandoktól. Ismerve
a romániai viszonyokat, nem is
csodálkozhatunk, hogy egyesek már a nemrég kinevezett
Cosmin Contra távozását sürgetik. Így pedig nehéz lesz új együttest építeni a következő selejtezősorozatra.

Halálcsoport vagy vicc?
El lehet játszadozni az ötlettel,
hogy milyen halálcsoportok alakulhatnak ki az egy hét múlva
esedékes sorsolásnál. Ugyanabból a zónából kijutó válogatottakat nem lehet összesorsolni, ez
alól kivételt képez Európa. Az
öreg kontinensről legfeljebb két
csapat kerülhet össze egy csoportban. Érdekes és rendkívül
nehéz lehet a Németország, Spanyolország, Costa Rica és Nigéria
vagy a Brazília, Mexikó, Svédország, Szerbia négyes. De az Argentína, Anglia, Dánia, Marokkó sem lenne álomsorsolás. Mint
ahogy az is vicces és rémgyenge
csoport lenne, amelyben Oroszország, Peru, Irán és Panama
szerepelne.
SOMOGYI BOTOND

Sorsolási kalapok a vb-re
A csapatokat az októberi FIFA-világranglista alapján helyezték el a kalapokba. Az együtteseket nyolc darab négyes csoportba sorsolják,
mindegyikből ketten jutnak tovább. Ezt követően egyenes kieséses
szakaszban folytatódnak a küzdelmek.
1. kalap: Oroszország (házigazda), Németország (címvédő), Brazília,
Portugália, Argentína, Belgium, Lengyelország, Franciaország
2. kalap: Spanyolország, Peru, Svájc, Anglia, Kolumbia, Mexikó, Uruguay, Horvátország
3. kalap: Dánia, Izland, Costa Rica, Svédország, Tunézia, Egyiptom,
Szenegál, Irán
4. kalap: Szerbia, Nigéria, Ausztrália, Japán, Marokkó, Panama, DélKorea, Szaúd-Arábia
A világbajnokságot június 14. és július 15. között rendezik meg.

16

ERDÉLYI NAPLÓ  2017. november 23.

A kolozsvári

Phoenix
Könyvesbolt
sok szeretettel várja
az olvasáskedvelőket.
Címünk: Deák Ferenc
utca (B-dul Eroilor)
22-es szám,
bent az udvarban.

Nyitva tartás:
hétfő-péntek: 10–18 óráig
szombat: 10–13 óráig.

HIRDETÉS

