
Nagyszabású, igazi újdonságot képező 
és Marosvásárhelyt a klasszikus zenei 
világtérképre emelő egyhetes esemény-
sorozat kezdődött pénteken a Kultúr- 
palotában: szeptember másodikán kez-
detét vette az első Erich Bergel Nemzet-
közi Karmesterverseny, a megmérette- 
tés a világhírű, erdélyi származású kar-
mester nevét viseli.  

Az első Erich Bergel nemzetközi karmester-
versennyel kapcsolatosan csütörtök délben tar-
tottak sajtótájékoztatót a szervezők a 
Kultúrpalota kistermében, amelyen elárulták: a 
világ 33 országából 71 versenyző vesz részt az 
igencsak rangosnak ígérkező megmérettetésen. 

 A sajtótájékoztatón György Levente, a Ma-
rosvásárhelyi Állami Filharmónia igazgatója, 
Kovács Mihály Levente, a Maros Megyei Ta-
nács alelnöke, Ferencz Mária rendezvényigaz-
gató, Davide Cicchetti, a Cadenza Music 

Management képviselője, Hamar Zsolt karmes-
ter, valamint Bergel Ibolya, Erich Bergel özve-
gye szólalt fel. 

A résztvevőket György Levente üdvözölte, 
aki szólt Erich Bergelről is. Mint mondta, utolsó 
koncertjét itt, a marosvásárhelyi Vártemp- 
lomban vezényelte 1997 októberében. Német-
országban Johann Sebastian Bach fúgamű- 
vészetével vált ismertté, Herbert von Karajan 
azt nyilatkozta róla, hogy a Bach fúgáival  
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Kilenc vidéki  
tanintézet nem 
rendelkezik  
közegészségügyi 
engedéllyel 
Bár több helyszínen, köztük marosvá-
sárhelyi tanintézetekben is a napok-
ban még építőtelep volt, a hétfői 
tanévkezdéskor rend és tisztaság fo-
gadja majd az iskolapadokba vissza-
térő diákokat – mondta az 
iskolakezdés apropóján tartott csütör-
töki sajtótájékoztatóján Mara Togănel, 
Maros megye prefektusa. 

____________2. 
Tanár úr,  
bocsánatot  
szeretnék kérni… 
„Az ember – a tanulót is beleértve – 
szereti a sikerélményt. A matekből, fi-
zikából, biológiából bukdácsoló tanuló 
nem lesz oda e tantárgyakért. Ezért a 
jó vagy közepes tanulókat kell megfe-
lelő élményhez juttatni.” 

____________3. 
Meddig érhetett  
az ének? 
A rendszerváltások előtti határon túli 
magyar könnyűzene – amint arról ko-
rábban is hírt adtunk, e címmel szer-
vez konferenciát szeptember 8-9-én 
Marosvásárhelyen a Hangőr Egyesü-
let, a beatkorszak.blog.hu és a Maros-
vásárhelyi Rocksuli az NKA 
Hangfoglaló Program támogatásával 
az 1989 előtti határon túli magyar 
könnyűzenei életről, zenekarokról, 
koncertekről, lemezekről, hely- 
színekről.  

____________6.

Erich Bergelről nevezték el az első marosvásárhelyi nemzetközi 
karmesterversenyt 

Egy élet műve a börtön mélyéről 

ISKOLAKEZDÉS

Kaáli Nagy Botond 

20% kedvezményben részesülnek a gyermekek  
antireflexes lencse rendelése esetén.

Balról: Davide Cicchetti, Ferecz Mária, Kovács Mihály Levente, György Levente és Hamar Zsolt                Fotó Nagy Tibor



Bár több helyszínen, köztük marosvásárhelyi 
tanintézetekben is a napokban még építőte-
lep volt, a hétfői tanévkezdéskor rend és tisz-
taság fogadja majd az iskolapadokba 
visszatérő diákokat – mondta az iskolakez-
dés apropóján tartott csütörtöki sajtótá- 
jékoztatóján Mara Togănel, Maros megye  
prefektusa. Szeptember 5-én több mint 87 
ezer gyerek kezdi meg a 2022–23-as tanévet 
Maros megyében; kilenc vidéki tanintézet 
nem rendelkezik közegészségügyi engedély-
lyel. 

Augusztus közepén Mara Togănel, Maros megye 
prefektusa elrendelte, hogy a közegészségügyi igaz-
gatóság, a tanfelügyelőség, a katasztrófavédelmi fel-
ügyelőség, valamint a rendőrség képviselőiből álló 
csapatok ellenőrizzék a megye iskoláit, hogy meggyő-
ződjenek, mindenütt megfelelőképpen fel vannak-e 
készülve a tanévkezdésre.  

A terepen tapasztaltak alapján elhangzott: szeptem-
ber 5-én Maros megye mind a 613 oktatási intézmé-
nyében megkezdődik a tanítás, a polgármesterek 
pedig biztosították a hatóságokat arról, hogy minden 
oktatási intézményben lesz fűtés, és ahol szükséges, 
megoldják a gyerekek iskolába szállítását az iskola-
buszokkal. A most kezdődő tanévben összesen 116 
kisbusz biztosítja a tanulók szállítását a Maros megyei 
iskolákba – hangzott el. 

A prefektus elmondta, a 613 tanintézetből 9 nem 
tett eleget a közegészségügyi engedély megszerzésé-

hez szükséges előírásoknak, ellenben az elmúlt tan-
évhez képest ezen a téren is előrelépés történt, ugyanis 
akkor még 17 tanintézet volt megyeszerte, amelyek 
nem rendelkeztek közegészségügyi engedéllyel. Dr. 
Iuliu Moldovan, a közegészségügyi igazgatóság ve-
zetője hozzátette, mind a kilenc tanintézetnél folya-
matban van a hiányosságok orvoslása, már zajlanak a 
munkálatok, néhol már az év végéig, másutt pedig 
jövő évben fogják ezeket befejezni. A szóban forgó 
tanintézetek Mezőbánd, Székelyhodos, Csíkfalva, 
Nyárádgálfalva és Csatófalva községekhez tartoznak. 
Újságírói kérdésre válaszolva hozzátette, a megyében 
mindössze Mezőbándon, valamint Székelyhodoson 
van olyan tanintézet, amelynek a diákjai kinti mellék-
helyiséget kell használjanak.  

Mara Togănel arra is kitért, hogy Maros megyében 
23 tanintézet diákjai kezdik más helyszínen a tanévet 
amiatt, hogy iskolájukban átfogó korszerűsítési mun-
kálatok zajlanak. Példaként a marosvásárhelyi Fried-
rich Schiller Általános Iskolát említette, amelynek a 
diákjait a Serafim Duicu iskola, valamint a mezőgaz-
dasági iskola épületeiben helyezték el ideiglenesen. 

A sajtótájékoztatón a prefektus bejelentette, hogy a 
tanév során folytatódnak a kábítószerhasználat-elle-
nes üzeneteket népszerűsítő akciók az iskolákban, ezt 
prioritásként fogják kezelni, ugyanis az utóbbi időben 
sajnos a tapasztalat az, hogy egyre nagyobb méreteket 
ölt a fiatalok körében a kábítószer-használat, nemcsak 
városon, hanem vidéken is. Továbbá, közvetlenül a 
tanévkezdés után Maros megye prefektusa találkozót 
kezdeményez a Maros megyei oktatási intézmények 
igazgatóival, hogy megvitassák a főbb kihívásokat, 
problémákat.

Ma HILDA,  
holnap ROZÁLIA napja. 
ROZÁLIA: a Róza (jelentése rózsa) 
név olasz eredetű továbbképzése
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A Nap kel  

6 óra 44 perckor,  
lenyugszik  

19 óra 59 perckor.  
Az év 246. napja,  
hátravan 119 nap.

A hiányosságok orvoslása folyamatban van 
Kilenc vidéki tanintézet nem rendelkezik  

közegészségügyi engedéllyel
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Több mint kétezer gyerek fejlődését segíti, a 
családokat támogatja az Iskola Alapítvány 
által működtetett délutáni oktatási program, 
amely az elmúlt évek alatt bebizonyította lét-
jogosultságát: az érdeklődés töretlen mind a 
pedagógusok, mind a szülők részéről. 

Az elemi iskolásoknak szánt hagyományos after-
school (napközis) program a szórványrégiókban mű-
ködik és a tanórák utáni időszakot fedi le, valamint 
hozzájárul a gyerekek mindennapi meleg ebédjének 
költségeihez is. A gyerekek emellett szakképzett ok-
tatók segítségével mélyítik el tanult ismereteiket, ké-
szítik el a házi feladatokat. Oktatási program jellege 
mellett azonban kiemelkedő jellemzője a magyar gye-
rekközösségek összekovácsolása is, ami készségfej-

lesztő játékokkal, kreatív és szórakoztató tevékenysé-
gek által valósul meg, célja pedig többek között a ma-
gyar nyelv ápolása. Ezért sok szülő számára nagyon 
fontos szempont, hogy az Iskola Alapítvány délutáni 
programja igénybe vehető a magyar tagozattal rendel-
kező, szórványtelepüléseken működő iskolákban. 

A 2022–2023-as tanévben az alapítvány szeptem-
ber 19-étől indítja a programot ugyanazokon a hely-
színeken, mint a tavalyi tanévben: 12 megyében és 
Bukarestben – összesen 50 iskolában fog működni a 
délutáni oktatási program. A gyerekek beiratkozása 
szeptember 5–9. között zajlik.  

A program Magyarország kormánya Nemzetpoli-
tikai Államtitkárságának támogatásával valósult meg. 
(RMDSZ-tájékoztató)

Az új tanévben is folytatódik  
a délutáni oktatási program 

Szeptember 5-étől két hóna-
pon át heti háromszor repülhe-
tünk az Aeroexpress Regional 
légi járatain, melyek Budapes-
tet Kolozsvárral, Debrecent 
pedig Marosvásárhellyel és Ko-
lozsvárral kötik össze. Az Aero-
express Regional startup 
magyar légitársaság partnere 
a BASe Airlines, mely 31 éve 
van jelen a piacon, és Európán 
belül jelentős tapasztalatokat 
szerzett a regionális repülés 
területén. 

Az Aeroexpress Légiforgalmi Zrt. 
közleménye szerint a magyar légi-
közlekedési piacon egy évtizede le-
fedetlen területnek számít a 
regionális repülés, ezért egy bevezető 
időszakkal felmérik az utazók vissza-
jelzését, így az 1991-ben alapított, 
100%-ban magyar tulajdonú BASe 
Airlines Zrt.-vel közösen új rész-
vénytársaság alakult. Az Aeroexpress 
Regional márkanevet viselő vállalko-
zás a Debreceni Nemzetközi Repü-
lőteret üzemeltető cég együtt- 
működésével, szeptembertől két hó-
napos bevezető üzemmel készül, ré-
góta várt légi összeköttetést létre- 
hozva erdélyi és magyar városok kö-
zött, melyekre a jegyértékesítés meg-
kezdődött. 

A járatok hétfőn, szerdán és pén-
teken indulnak a Budapest–Kolozs-
vár–Debrecen–Marosvásárhely– 
Debrecen–Kolozsvár–Budapest út-
vonalon, tehát speciális „dupla W” 
útvonalat végigrepülve szolgálják ki 
egyszerre több város utasforgalmát 
is. A jegyárak irányonként 40 és 90 
euró között mozognak, és külön ér-
dekesség, hogy a Budapestet Kolozs-
várral összekötő járatok menetrendje 
egy munkanap alatt oda-vissza telje-
síthető utazásokat tesz lehetővé, 
amely az üzleti utasok számára kü-
lönlegesen értékes alternatívát jelent. 
A kolozsvári utasok Debrecenben te-
hetnek hasonló villámlátogatást, míg 
a cívisváros és Marosvásárhely kö-
zött fordulójárat közlekedik. 

Az Aeroexpress Regional alapító 
résztulajdonosa a BASe Airlines, 
amely három Embraer 120-as repü-
lőgépével annak idején már a Malév 
regionális járatainak üzemeltetésé-
ben is részt vett. Amint Ármai Zoltán 
oktatókapitány, a BASe Airlines 
igazgatója elmondta: cégük olasz, 
horvát, dán és spanyol turisztikai és 
közszolgáltatási feladatok sikeres el-
látása mellett hosszú évek óta Finn-
országban teljesít menetrend szerinti 
járatokat a finn állam megrendelé-
sére. A cég központi bázisa kezdettől 

a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi 
Repülőtér, repülőgépei pedig az el-
múlt 17 év alatt több mint 23 ezer 
órát töltöttek a levegőben, és ez idő-
szak alatt megközelítőleg 27 ezer le-
szállást hajtottak végre eseménymen- 
tesen. 

Az Aeroexpress csoportot Somo-
gyi-Tóth Dániel hozta létre, akit a 
nagyközönség karmesterként, orgo-
naművészként, sőt az ország egyik 
legnépszerűbb tematikus élményköz-
pontjává vált, ferihegyi Aeropark Re-
pülőmúzeum vezetőjeként is 
ismerhet. Amint a közleményben 
hangsúlyozza: partnereivel együtt az 
elmúlt években intenzív munkát fek-
tettek a fejlesztésbe, és kifejezetten 
olyan területekre koncentráltak, ame-
lyek hiányoznak a jelenlegi magyar 
repülési képességből – ennek kereté-
ben valósították meg az első balatoni 
és dunai hidroplánrepüléseket is a 
közelmúltban. Somogyi-Tóth Dániel 
felhívta a figyelmet arra, hogy az Ae-
roexpress Regional – az európai já-
ratokat teljesítő légitársaságok szol- 
gáltatásait kiegészítve – olyan alter-
natívát szeretne nyújtani, amely a ré-
gióban egymástól kellő távolságra 
található, ám vasúton vagy közúton 
nehezen megközelíthető desztiná-
ciók összeköttetésében jelenthet elő-
relépést. Jellemző adat, hogy 
Európában a pandémia előtt több 
mint 60 regionális légitársaság üze-
melt, 2017-ben például 77 millió 
utast szállítottak, mintegy egy millió 
járaton és 2700 útvonalon. 

Az alapító tulajdonosok között ta-
lálhatjuk dr. Vadász Dániel producert 
is, így elmondható, hogy a formálódó 
új magyar légitársasági brand mögött 
a nagy tapasztalatú repülési szakem-
berekkel együtt egy kiemelkedő ké-
pességű menedzsment formálódott. 
A légitársaság által használt Embraer 
120 ER brazil gyártmányú turboprop 
utasszállítót kifejezetten a rövid távú, 
regionális járatok hatékony és gazda-
ságos üzemeltetésére fejlesztették ki. 
Hatótávolsága 1750 km, a törzs hosz-
sza és a szárnyfesztávolsága egyaránt 
20 méter. Két, egyenként 1800 lóerős 
Pratt&Whitney hajtómű gondosko-
dik a megfelelő utazósebességről, 
ami 552 km/óra, a repülőgép maxi-
mális utazómagassága pedig 8.500 
méter. 

Repülőjegyek foglalhatók a légi-
társaság hivatalos honlapján, amely 
elérhető a következő címen: 
h t t p s : / / w w w. a e r o e x p r e s s -
regional.hu/hu 

(A marosvásárhelyi Transilvania 
Repülőtér közleménye)

Kolozsvárra és Marosvásárhelyre 
repül az Aeroexpress Regional 

Fotó: Nagy Tibor



– Hol kezdted a tanári pályát, és milyen 
emlékeid vannak?  

– 1970 szeptemberében mint frissen vég-
zett biológus a nyárádremetei általános isko-
lához kaptam kinevezést. Falusi viszonylat- 
ban nagy iskolának számított; egytől nyolcig 
párhuzamos osztályokkal és nagyon jó, vi-
szonylag népes tantestülettel. A tantestületi 
tevékenységekbe gyakran bekapcsolódott az 
iskolán kívüli értelmiség is: orvos, agrármér-
nök, állatorvos, állattenyésztő mérnök és fe-
leségük.  

– Mivel próbáltad megszerettetni a bioló-
giát? 

– Az ember – a tanulót is beleértve – sze-
reti a sikerélményt. A matekből, fizikából,  
biológiából bukdácsoló tanuló nem lesz oda 
e tantárgyakért. Ezért a jó vagy közepes ta-
nulókat kell megfelelő élményhez juttatni. 
Példának a Pro Natura versenyeket említem. 
A nyárádremetei éveim ilyen irányú sikerei 
ezekhez a versenyekhez kötődnek. E termé-
szetvédő versenyeket országos (főleg erdélyi) 
szinten a Jóbarát előző versenyei mintájára és 
folytatásaként Horváth Stefánia, a gyermek- 
és ifjúsági lap munkatársa szervezte, a ver-
seny kötelező és szabadon választott felada-
tok végrehajtásából állt. A Holló nevet viselő 
Pro Natura-s csapatunk tizenkét 5–8.-os ta-
nulóból állt, az 1982–83 és az 1983–84-es 
szakaszokon vettünk részt. Az elsőn harma-

dik, a másodikon második díjat nyertünk. Vá-
lasztott témánk a madarak költésbiológiája 
volt. A Romániai magyar irodalmi lexikon 4. 
kötetében a Pro Natura címszó alatt olvas-
ható: „A mozgalom könyvben is lemérhető 
eredménye a Kriterion Könyvkiadó Pro Na-
tura (1994) című, gazdagon illusztrált termé-
szeti és környezetvédelmi útmutatója”. A 
kötet szerkesztését a verseny szervezői rám 
bízták (ismerték biológiai tárgyú írásaimat A 
Hétből és a TETT-ből). Huszonhárom szerző 
írásait kellett összefésülni, képanyagot össze-
gyűjteni és 23-nál sokkal több pretenciót fi-
gyelembe venni. A könyv 1994-ben jelent 
meg, H. Szabó Gyula, a Kriterion igazgatója 
jóindulatú és határozott támogatásával. Ezút-
tal is köszönet érte. 

– Milyen emléked van még Nyárádremeté-
ről? 

– Nyárádremetéhez kapcsolódik az, hogy 
1980-ban belső munkatársnak hívtak A Hét 
tudományos rovatához. Rostás Zoltán kere-
sett A Héttől, hogy Marosvásárhelyre jön, és 
vigyek be neki bizonyos személyi dokumen-
tumokat. Negyedóra múlva megszólalt a te-
lefon. A helyi milícia parancsnoka keresett, 
hogy ebéd után menjek fel az őrsre, ahol 
szembejött velem a körzeti szekus, és „bein-
vitált” hétvégére a vásárhelyi szekura. Ott 
egy ezredes fogadott, nagyon barátságos volt, 
elhalmozott mindenféle dicséretekkel, majd 
megkérdezte, hogy készülök-e Bukarestbe, A 
Hét című laphoz. Mondtam, hogy igen. Mire 

ő, hogy ott problémáim lesznek, pl. lakás-
szerzés stb., ám az ő emberei mindenben tud-
nak segíteni, cserébe bizonyos információkat 
kell szolgáltassak, és át akart adni egy tele-
fonszámot, hogy azt hívjam fel Bukarestben. 
Mondtam, hogy nem kérem, mert ismeretle-
neket nem szoktam felhívni, sem másokat 
megfigyelni és róluk információkat szolgál-
tatni. Erre közölte, hogy őket nem érdeklik 
az apró-cseprő dolgok, csak a nagyon fonto-
sak, és ismét át akarta adni a telefonszámot. 
Újra mondtam, hogy nem kérem, felálltam a 
fotelből, és kézbe vettem a mellettem fekvő 
esernyőmet. Hát jó, akkor elmehet. Vissza-
térve a témához, nemsokára megkaptam a 
tanügyminisztérium átiratát, amelyben közöl-
ték, hogy nem hagyták jóvá a távozásomat, 
mert szükség van rám a tanügyben. Ez 1980-
ban volt.  

– Mi következett ezután? 
– Még hat évet maradtam Nyárádremetén, 

amikor szólt Májai Ferenc, a szovátai líceum 
igazgatója, hogy nyugdíjba készül a bioló- 
giatanárnő, és ő szívesen fogad engem, ha el-
intézem az áthelyezést. Ekkor bementem Şte-
fan Benţa főtanfelügyelőhöz, kezemben a 
fentebb említett negatív minisztériumi vá-
lasszal, és azzal a szöveggel, hogy ha nem en-
gedtek ki a tanügyből, mert szükség volt rám, 
akkor jogom van kérni a „promoválásomat” 
a tanügyön belül... A főtanfelügyelő elolvasta 
a szöveget, és így szólt: Igazad van, de mit 
csináltál te Remetén a tanításon kívül? Ekkor 

beszámoltam röviden a Pro Natura verse-
nyekről, kirándulásokról, tudományos írá-
saim jelentek meg, s egy könyvet is írtam. 
„Igen? Hát én nem tudtam. Hozd be nekem a 
könyvet s néhány írásodat.” Amikor újra be-
mentem hozzá, így fogadott: Na, rendben 
van, mész Szovátára. Miért jöjjön egy abszol-
vens, akiről azt sem tudjuk, kicsoda-micsoda, 
mit tud, mit nem? 

– Milyen a jó tanár–diák kapcsolat a 21. 
század elején, és milyen volt régebb? 

– Erre nem tudok egyértelműen válaszolni. 
Nagyban függ a pedagógus következetessé-
gétől, empátia- és toleranciaképességétől, a 
tanulók életkorától stb. Minél kisebb tanuló-
ról van szó, annál könnyebb és egyszerűbb a 
jó kapcsolat kialakítása. Az elemista elfo-
gadja, hogy a tanító néninek mindig igaza 
van, egyszerűen azért, mert ő a tanító néni. 
Líceumban már nem megy, hogy azért van 
igazam, mert én vagyok a tanár. Igazam van, 
ha bizonyítani tudom, s akkor azt a diák el is 
fogadja. Másik dolog: ahogy minden egyén-
nek, úgy minden osztálynak is megvan a 
maga karaktere, temperamentuma, érdeklő-
dési köre stb., és nem kell minden apró kihá-
gásért, vétségért hatalmas patáliát csapni. 
Tévedésére – főleg a nagy diák – hamarosan 
magától is rájön. Órán odaléptem egy lány-
hoz, és enyhén megdorgáltam valamiért. In-
dulok vissza a katedrához, két lépés után 
visszafordulok, s a lány éppen nyújtja a  

SZERKESZTI: 
KAÁLI NAGY BOTOND 
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Harmónikás ablakom kitártam. 
Így lehet akár Argentínában, 
oly sötét és oly magas az ég. 
Lent a kovács tüze már eloltva, 
egy-egy görbe kémény lovagolja 
apró háza nyereg-tetejét. 
 
A hőség is mintha elaludna. 
Néma lámpafényben ég az utca. 
S ráncos pillán, függöny-ráncon át 
távolabbról egy kis villa fölnéz – 
mélyebb éjbe most fordul a földrész – 
nézi a növekvő éjszakát. 
 
Szél indul. Lent imbolyog a lámpa, 
lassan lengő fénykörébe zárva 
egy faldarab véle imbolyog. 
S kint felejtve, odafenn a rácson, 
hófehéren borzong meg a vászon, 
s egymagában csattog és lobog. 

 
 
100 éve született Nemes Nagy Ágnes (Budapest, 1922. 

január 3. – Budapest, 1991. augusztus 23.) Kossuth- és  
József Attila-díjas költő, műfordító, esszéíró. 

Nemes Nagy Ágnes 

Éjfél 

(Folytatás az 5. oldalon)

Tanár úr, bocsánatot szeretnék kérni… 
Születésnapi beszélgetés a 75 éves Németh János tanárral, parlamenti képviselővel 

Pólya Tibor: Őszi eső a körúton

Székely Ferenc 



E címmel szervezte meg az Erdé-
lyi Magyar Írók Ligája a 20. írótá-
borát, amelyre ezúttal Sztánán, a 
Kék Iringó kúriában került-kerül 
sor. A szeptember 1-4. között zajló 
tábor központi kérdésköre az olva-
sás helyzete. Olyan ismert alkotók 

tartottak és tartanak előadást a témá-
ban, mint Boka László irodalomtör-
ténész, egyetemi tanár; Máté 
Erzsébet, könyvtáros, Pál Dániel 
Levente költő, a PKÜ felelős igaz-
gatója; Pécsi Györgyi irodalomtör-
ténész, szerkesztő; Király Farkas 

költő, szerkesztő. Az olvasást tanári 
szemszögből Borsodi L. László, 
Vermesser Levente és Zsidó Ferenc 
elemzi, a témát kiadói, terjesztési 
szemszögből Daray Erzsébet, Gál-
falvi Ágnes és Nagy Péter vélemé-
nyezi. 

A táborban külön 
terep jutott az első 
kötetük után lévő 
szerzőknek, Fehér 
Imolának, Gál Hu-
nornak és Gothár 
Tamásnak; a pálya-
kezdők közül Fan-
csali Kinga, Nagy 
Zalán és Kócsó Ale-
xandra lép fel Sztá-
nán, ahol a 
hagyományos esti 
felolvasások sem 
maradnak el. A tá-
borlakók esténként 
Benő Attila, Borsodi 
L. László, Cseh Ka-

talin, Király Farkas, Nagy Attila, 
Szántai János, Száva Csanád, Tamás 
Kincső és Vermesser Levente legú-
jabb műveivel ismerkedhetnek.  

A tábor szeptember elsején ünne-
pélyes megnyitóval kezdődött meg, 
aznap az Esti kör keretében Borsodi 
L. László, Nagy Attila és Vermesser 
Levente olvasott fel, az est moderá-
tora Zsidó Ferenc volt. 

Szeptember másodikán Boka 
László Olvasásra ösztönzés, iroda-
lomra oktatás? Könyvek közt a di-
gitális korban, Pál Dániel Levente 
pedig A magyar irodalom idegen 
nyelveken – fordítók, sikerek, anek-
doták címmel tartott előadást, majd 
Olvasási szokások tanári szemmel 
címmel kerekasztal-beszélgetés 
kezdődött Borsodi L. László, Ver-
messer Levente és Zsidó Ferenc 
részvételével, a beszélgetést Fischer 
Botond moderálta. Ezt az elsőköte-
tes szerzők délutánja követte: Fehér 
Imola, Gál Hunor és Gothár Tamás 

beszélgetésének moderátora André 
Ferenc volt. Délután Pécsi György 
Még több könyv, még több irodalom 
és Máté Erzsébet Olvasási szoká- 
sok a kölcsönzési adatok tükré- 
ben című értekezését hallhatták a 
jelenlévők, az aznapi Esti körben 
Benő Attila, Tamás Kincső és Száva 
Csanád olvasott fel, a tegnapi mo-
derátor Karácsonyi Zsolt volt. 

Ma, szeptember 3-án 11 órakor 
Az E-MIL éves közgyűlése kezdő-
dik, a további program pedig a kö-
vetkező: 14 óra – Király Farkas: 
Távolodás a papírtól. 15 óra – Ol-
vasás és könyv. Kerekasztal-beszél-
getés. Meghívottak: Daray Erzsé- 
bet, Gálfalvi Ágnes, Nagy Péter. 
Moderátor: Karácsonyi Zsolt. 16 
óra – Ugródeszka. Pályakezdők dél-
utánja. Meghívottak: Fancsali 
Kinga, Nagy Zalán, Kócsó Ale-
xandra. Moderátor: Horváth Benji. 
17 óra – Tábori asztalitenisz-baj-
nokság. 20 óra – Esti kör. Felolvas-
nak: Király Farkas, Cseh Katalin, 
Szántai János. Moderátor: Márton 
Evelin. (Knb.)

foglalkozó életműve epikus fontos-
ságú. A versennyel kapcsolatosan 
elárulta, nagyon örvendett, hogy 
megkeresték a szervezők, akikkel 
megegyeztek, hogy otthont adnak a 
versenynek, amely a Barcarozsnyón 
1930-ban született és Németor- 
szágban 1998-ban elhunyt világ- 
hírű karmester nevét viseli,  
aki Románián kívül további 85 or-
szágban vezényelt több ezer kon-
certet. 

Kovács Mihály Levente hozzá-
tette: – A Maros megyei önkor-
mányzat számára megtisztelő, hogy 
egy ilyen rendezvénynek lehetünk 
a házigazdái, köszönöm a szerve-
zőknek, hogy megkerestek ezzel a 
partnerségi lehetőséggel, amellyel 
sokat nyertünk: Marosvásárhely és 
Maros megye ezáltal egy hétig Eu-
rópa zenei fővárosává válik, hiszen 
több mint harminc országból érkez-
nek résztvevők erre a megmérette-
tésre. A zsűritagok is elismert és 
közismert személyiségek, bízunk 
abban, hogy a verseny résztvevői 
koncertezni is visszatérnek majd a 
Marosvásárhelyi Állami Filharmó-
niához. Továbbra is számíthatnak a 
támogatásunkra, a megyei tanács 
folyamatosan igyekszik a kultúra 
legnagyobb megyei mecénásaként 
is tevékenykedni. 

– Legmerészebb álmaimban sem 
hittem volna, hogy sikerül megszer-
vezni ezt a versenyt – árulta el Fe-
rencz Mária. – Több éve dolgozunk 
együtt Davide Cicchetti egyesületé-
vel, számos közös projektben vet-
tünk részt, és tudtam, hogy több 
karmesterversenyt is szerveznek 
Európa különböző városaiban. 
Megkérdeztem tőle, hogy miért 
nem szervezünk egyet Marosvásár-
helyen is? Nagyon nyitott volt, rög-
tön beleegyezett, így felkerestem a 
filharmónia és a megyei tanács ve-
zetőségét, mindenhol nagyon örül-
tek az ötletnek. Aztán jött a 
pandémia… De most, a járvány 
elültével ismét nekifoghattunk a 
szervezésnek, és lám, ezen a héten 
elkezdődik az első Erich Bergel 
nemzetközi karmesterverseny, 
amely reményeink szerint akkor is 
zajlik majd, amikor mi már nem le-
szünk – mondta a marosvásárhelyi 
főszervező, majd megköszönte a 
partnerek, a szponzorok és a támo-
gatók segítségét.  

– Amikor pár évvel ezelőtt meg-
keresett Ferencz Mária a karmester-
verseny ötletével, azonnal az jutott 
eszembe, hogy Marosvásárhelyen 
nem is nevezhetnénk el másról egy 
ilyen eseményt, mint Erich Bergel-
ről, hiszen a kiváló erdélyi karmes-

ter karrierje utolsó szakaszában itt 
is vezényelt – tette hozzá magyarul 
a nyelvünket kiválóan beszélő Da-
vide Cicchetti.  

– Úgy döntöttünk, hogy legyen 
Marosvásárhelyen karmesterver-
seny, amelyet Erich Bergelről neve-
zünk el! Így is történt. A pandémia 
miatt csak most sikerült megszer-
vezni az eseményt, amely nem jö-
hetett volna létre Ferencz Mária 
szervezői munkája és a marosvásár-
helyi, a Maros megyei intézmé-
nyek, a fantasztikus filharmónia 
nyitottsága, együttműködése és tá-
mogatása nélkül. Nagyon büszke 
vagyok arra, hogy személyesen is 
megismerhettem ifjabb és idősebb 
Csíky Boldizsárt. Sikeres volt a 
szervezés, mert ugyan csak négy 
hónapunk volt rá, mégis az egész 
világból jelentkeztek a versenyre: a 
jelenlegi utazási nehézségek elle-
nére is legalább hatvan karmester 
vesz részt a megmérettetésen a 
világ minden tájáról. Szép a hely-
szín, szép a város, Erich Bergel 
neve és a zsűri összetétele egyaránt 
növeli a verseny presztízsét. Remél-
jük, hogy minden flottul megy 
majd, én nagyon optimista vagyok, 
és bízom abban, hogy e fantasztikus 
projekt célja – az, hogy legalább 
kétévente megszervezzük majd Ma-
rosvásárhelyen – megvalósul, és 
olyan neves versennyé válik, hogy 
az egész világon várnak majd a Ber-
ger-competitionra. Bon diverti-
mento! 

– A Liszt Ferenc Zeneakadémia 
hallgatója voltam, amikor Erich 
Bergel először jött Magyarországra 
vezényelni. Azonnal állást kapott a 
Budapesti Filharmóniai Társaság 
zenekaránál, amely tulajdonképpen 
az Operaház zenekara is volt – 
mondta Hamar Zsolt karmester. – 
Ennek a zenekarnak lett ő az elnök-

karnagya. Fantasztikus, nagy tu-
dású karmester volt, sallangmentes, 
akit a külsőségek egyáltalán nem 
érdekeltek – mindig csak a zene 
legmélyebb és legelementárisabb 
elemeire koncentrált. El kell mesél-
nem róla egy dolgot. Valószínűleg 
minden muzsikus számára Johann 
Sebastian Bach az „isten”, aki zene-
szerzőként olyan dolgokat hozott 
létre, amelyek emberi ésszel felfog-
hatatlanok. Életének főműve utolsó 
munkája, a Kunst der Fuge (A fúga 
művészete) című variációs ciklus, 
amelynek utolsó négyesfúgáját már 
nem tudta befejezni. Mi, kései le-
származottak, akik ezzel a hivatás-
sal töltjük életünket, azt szoktuk 
gondolni, hogy azért nem tudta be-
fejezni, mert azt emberi halandó 
nem írhatja meg, azt csak Isten ír-
hatná meg, hogyha erre időt szánna. 
Erich Bergel képes volt befejezni. 
Most róla ugyan karmesterként lesz 
szó, de ez olyan zeneszerzői meg-
valósítás, amelyhez semmi sem ha-
sonlítható. 

– A férjem egy zseni volt, a mu-
zsika volt az élete – árulta el Bergel 
Ibolya. Ahogyan azt Csíky Boldi-
zsár is említi a férjemről szóló 
könyvében, kiskorától mindennap 
naplót vezetett, amelybe fölírta töb-
bek között minden egyes koncertjét. 
Extra szerencse volt, hogy megis-
merkedtünk az Operaházban, 
amelynek én voltam a marketingve-
zetője, akkori szóhasználattal szer-
vezési osztályvezetője. A benne 
lobogó tűz, a zene iránti rajongása 
a közönségre is hatott, a zene istenét 
imádta. Minden éjjel egy-két óráig 
a partitúránál ült, minden egyes 
művet kívülről megtanult és kívül-
ről vezényelt, mert azt mondta, csak 
úgy tudja a zenekart átfogni és látni, 
hogy mindenki mit csinál, ha a par-
titúra a fejében van. Ami a Kunst 
der Fuget illeti, elmondanám, hogy 
őt 1959-ben letartóz-
tatták, mert Haydn-
oratóriumot dirigált a 
Farkas utcai temp-
lomban. Majdnem 
három és fél évig 
börtönben ült, ebből 
az első telet az al-
Dunánál töltötte sok 
más társával együtt, 
ahol a térdig érő 
jeges vízben vágták a 
nádat. Ezt is végig-
csinálta, onnan pedig 
Nagyváradra vitték. 
Abba a városba, ahol 
azelőtt ő volt a főkar-
mester, a börtön 
pedig a színház mel-
lett állt. Láncra 

verve, egyedül ült a cellájában, és 
csak a Kunst der Fuge segített rajta. 
Újságpapírból kis cetliket kapott az 
őröktől, ceruza is került, és ekkor 
kezdte megkomponálni és össze-
rakni Bach utolsó, befejezetlen fú-
gáját. Ez ott született meg.  

Három és fél év után amnesztiá-
val szabadult, majd visszahívták a 
kolozsvári zenekarhoz – trombitás-
nak. Az amerikai karmester, Fritz 
Mahler, a nagy Mahler rokona Ko-
lozsváron vezényelt, ám megbetege-
dett az egyik koncert előtt, és Erich 
ugrott be helyette, megmentette a 
koncertet. Így lett újra karmester. 
Egész életében a vezénylés mellett 
Bach utolsó fúgájával foglalkozott, 
a halála előtt egy héttel is talált a 
saját munkájában hibát. 

A karmesterverseny gálaestjére, 
egyben az új évad nyitóhangverse-
nyére, amelyen a versenyen nyertes 
karmesterek dirigálnak, szeptember 
8-án kerül sor a Kultúrpalota nagy-
termében.  

* 
Az 1930-ban Barcarozsnyón szü-

letett Erich Bergel életének első 
négy évtizedét szülőhazájában töl-
tötte. A szülői háztól kettős öröksé-
get kapott: egyfelől a soknemzetisé- 
gű családot – hiszen édesapja szász, 
édesanyja pedig spanyol és magyar 
felmenőktől származott –, másfelől 
a kamarazene szeretetét és a min-
dennapi muzsikálás élményét. He-
gedűs édesapja irányításával, 
három testvérével együtt részt vett a 
házimuzsikálásban, s már kora 
gyermekkorától kezdve hegedült, 
fuvolázott és zongorázott. Már 18 
éves korában a Nagyszebeni Fil- 
harmonikusok fuvolistája volt. A 
felfedezendő hangszerek sorát ha-
marosan az orgona és több rézfúvós 
instrumentum is gyarapította. 1950 
és 1955 között a Kolozsvári Zene-
művészeti Főiskolán tanult, ahol 
karmester, orgona és zeneszerzés 
szakokon végzett. A tanulóévek to-
vább erősítették benne a bachi 

örökséget, melyet Kurt Mild közve-
tített számára. Innen datálódik Ber-
gel szenvedélyes érdeklődése J. S. 
Bach monumentális utolsó műve, A 
Kunst der Fuge (A fúga művészete) 
iránt. 

Tanulmányai végeztével 1955-től 
Nagyváradon működött zeneigaz-
gatóként, majd 1959-ben a Kolozs-
vári Filharmonikusok karmestere 
lett, de még abban az esztendőben 
letartóztatták „államellenes szer-
vezkedés” vádjával. A kommunista 
hatalom szemében az volt valódi 
„bűne”, hogy zeneigazgatóként 
rendszeresen előadott vallásos té-
májú műveket, és számos orgona-
hangversenyen is közreműködött. 
Hét évre ítélték, majd három és fél 
– börtönben, illetve munkatáborban 
töltött – esztendő után, 1962-ben 
szabadult amnesztiával. A rabság 
éveiben különösen intenzíven tanul-
mányozta A fúga művészetét, fel-
tárva Bach ciklusának kristálytiszta 
logikáját, a motívumok szerves ösz-
szefüggéseit, sőt meggyőző stiláris 
hitelességgel kiegészítette a befeje-
zetlenül maradt utolsó fúgát is. Ezt 
a jelentős tudományos munkát 
1980-ban és 1985-ben két kötetben 
publikálta. 

1965 és 1971 között ismét a Ko-
lozsvári Filharmonikusok karna-
gya. 1971-ben Herbert von Karajan 
személyes pártfogásával végre el-
hagyhatta Romániát, s viharos 
gyorsasággal bontakozott ki nem-
zetközi karmesteri karrierje. Kara-
jan hívta meg a Berlini Filharmo- 
nikusok vendégkarmesterének, ez-
után 1972-től a Berlini Zene- 
művészeti Főiskola tanára lett. Kar-
mesteri pályája során mintegy 160 
zenekarral dolgozott együtt vala-
mennyi földrész harmincöt országá-
ban. 1989 és 1994 között a 
Budapesti Filharmóniai Társaság 
Zenekarának vezető karnagya, és a 
Magyar Állami Operaház rendsze-
res vendégkarmestere – olvashatjuk 
Erich Bergelről az interneten.

(Folytatás az 1. oldalról)

Olvasók, olvasatok. Az olvasás jelene és jövője  

Egy élet műve a börtön mélyéről 

Erich Bergel 1984-ben a Kalahári-sivatagban 
Fotó: Hans Bergel
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nyelvét. Nem csináltam nagy ügyet belőle, ment tovább az 
óra. Kicsengetéskor indulok a kijárat felé, s a lány nagyon 
igyekszik utánam, a folyosón utolér, és azt mondja: Tanár úr, 
én bocsánatot kérek. Nem tudom, miért csináltam, én nem 
vagyok ilyen... Nincs semmi baj, felejtsd el – mondtam neki. 
A tanulók és az osztályok különbözőek. A tanárnak kell rá-
jönnie, hogy kivel, melyikkel hogyan kell bánnia. A líceumi 
osztályokban nekem könnyebb volt tanítani, mint az 5–8.-
ban, de ez utóbbiakban nagyobb a természetjárás és a termé-
szetvédelem iránti érdeklődés. A líceumban is volt néhány 
tanuló, akikkel terepre jártam. Két tudományos dolgozatot is 
összeállítottunk, amelyekkel két tanítványom második és har-
madik díjat nyert két megyei tudományos diákszesszión. 
Több tanítványom lett biológus, orvos, állatorvos, gyógysze-
rész, kertész. 

– A ’89-es változást követően a szovátai líceum igazgatója 
lettél. 

– Valóban, 1990. januárban igazgató lettem. A román tan- 
nyelvű osztályokban túlsúlyban voltak magyar anyanyelvű 
tanulók, azok egy részéből új magyar tannyelvű osztályokat 
hoztam létre. Ez nem tetszett a tanfelügyelőségnek. Az új fő-
tanfelügyelő kitelefonált, hogy menjek be hozzá, és el-
mondta, két feljelentést kapott, miszerint a szovátai 
líceumban nem mennek jól a dolgok, és hogy ki fog jönni 
egy tanfelügyelői brigáddal megnézni, mi van nálunk... Két 
hét múlva megérkezett egy 14 tagú brigád. Több napon át 
mindent ellenőriztek, majd a kiértékelő gyűlésen mindenbe 
belekötöttek, s egyik fő vádpont az volt, hogy a líceum bent-
lakása nagyon elhanyagolt állapotban van, s én azt tudatosan 
hanyagolom el, mivel ott elsősorban román nemzetiségű ta-
nulók vannak. Egyedül P. úr, a biológia szakos inspektor, aki 
három órámon volt bent, jelentette: Én csak jó dolgokat 
mondhatok! Crucean Cornel, a líceum aligazgatója többek 
között ezt mondta: Én mint román nemzetiségű nem tartom 
demokratikusnak, hogy eme 14 tagú brigádnak egyetlen ma-
gyar tagja sincs. A gyűlésen jelen volt Bodolai Gyöngyi, a 
Népújság belső munkatársa is, aki az „ügyet” megírta. (B. 
Gy.: Ment a brigád Szovátára. Népújság, 1991. június 19., 
20., 21.). 

– 1990-ben a szovátai RMDSZ elnöki posztjára is megvá-
lasztottak. Milyen kezdeti nehézségek adódtak, kik segítettek 
a csöppet sem sima politikai pályán való előrehaladás- 
ban? 

– A szovátai RMDSZ-szervezet megalakulása az elsők kö-
zött volt a megyében. Elnöke volt dr. Bartha András orvos, 
alelnökök: Antal Sándor református lelkész és Németh János 
tanár. A választmány több tagja már azelőtt a szovátai Nem-
zeti Megmentési Frontban tevékenykedett, ugyanis a város 
decemberben vezetés nélkül maradt, és valakiknek kézbe kel-
lett vennie a megsokasodott ügyek rendezését. Tehát a két 
testület egy darabig fedte egymást, majd az RMDSZ fokoza-
tosan átvette Szováta város vezetését egészen a polgármesteri 
hivatal megalakulásáig. Nehézségek mindig voltak a tan-
ügyben is, a politikában is. Kérdezed, hogy kik segítettek? 
Sokan segítettek, és szerencsére kevesebben gáncsoltak.  
Neveket is tudnék említeni, de nem szeretnék valakit ki-
hagyni. 

– 1992–96 között egy ciklust töltöttél a bukaresti törvény-
hozásban: parlamenti képviselő voltál. Milyen volt ez a  
4 év? 

– Vegyes, tanulságos, érdekes, különleges. Azelőtt azt hit-
tem, hogy a parlamenti frakció egy összetartó közösség, leg-
alábbis az RMDSZ-é. Nem volt az, de a többi sem. Legalább 
két ellentétes csoportosulás létezett. Én a kisebbikhez tartoz-
tam, s azon belül is még kisebb csoportocskák. Azt hiszem, 
legjobban akkor is az íróasztalt szerettem... Viszonylag sok 
társadalmi-politikai írást közöltem a Romániai Magyar Szó-
ban, a Népújságban és A Hétben. Nálamnál többet csak Szé-
kely Ervin, aki hetente beszámolt a rádióban az 
eseményekről. A rádiót én is szerettem, sok interjút adtam 
Béres Katalinnak, Labancz Fridának és Román Győzőnek, s 
rendszeresen bejártam A Hét még megmaradt szerkesztősé-
gébe. De nem vagyok politikusi alkat. Szeretem azokat a dol-
gokat, amelyek három stabil lábon állanak (tudomány, 
irodalom, művészet, család, igazi barátság stb.). A politikaiak 
nem ilyenek, akármelyik pillanatban „dőlhetnek”. Megtanul-
tam, hogy a magas szintű politikában forgolódók egészen 
másképp látják az élet dolgait, mint az egyszerű állampolgá-
rok. 

– Mire vagy büszke, esetleg milyen hiányérzettel távoztál 
a ciklus végén? 

– Büszke nem vagyok, de örülök, hogy megjelent az 
Aki(k)ért a harang szól című kis kötetem, amelyben kiderül, 
hogy a távolabbi és közelebbi múltban s a jelenben ugyanazt 
gondoltam és mondtam. A kötet egyik írása viseli a címet, 

ami nem Hemingwaytől való „lopás”, mert regénye mottóját 
John Donne-tól vette át. 

– Ki(k)ért szólnak a harangok?  
– A harangok azokért szólnak, akik végleg távoznak Er-

délyből, és azokért, akik egyre kevesebben maradnak. 
– Fölöttébb aktuális a 20 évvel korábban megjelent írásod, 

mert akkor is, most is népszámlálási időket éltünk, amely min-
dig megkongatja a vészharangot: hányan mentek el, hányan 
maradtunk, hány évig (évszázadig) lesz még magyar szó Er-
délyben? Most hogy látod ezt a kérdést?  

– Erdélyben, sajnos, fogy a magyar, ritkul a magyar szó, 
kopik a magyarságtudat. Erdélyt szeretni és érteni kell! Az 
egész közép-európai térség – tapasztalatom szerint – vala-
hogy más, mint Európa más régiói, más a táj és az ember, 
más a táj és ember egysége, harmóniája. Aki ezt nem látja, 
nem érzi, az könnyen elhagyja Erdélyt. S hogy értse és sze-
resse, már gyermekkorában rá kell állítani arra a pályára, 
amelyről mindez látható. Ez elsősorban a szülők és nagyszü-
lők feladata. De az a szülő, aki annak örül, hogy fia/lánya már 
középiskolás korában külföldre készül, ezt nem teszi meg. 

– Mi a helyzet oktatási téren? 
– Ma rengetegen járnak líceumba, mondhatni, a középis-

kola tömegoktatássá vált. Viszont a tantervek magas követel-
ményeket támasztanak, elitista programokkal pedig nem lehet 
tömegoktatást végezni. Továbbá, bármely oktatási elmélet 
szerint az iskolai sikernek három pillérre kell támaszkodnia: 
tanuló, pedagógus, szülő. Mindháromnak megvan e tekintet-
ben a maga teendője, kötelessége. Viszont a köztudat és az 
illetékes felsőbb fórumok mindenért egyedül a tanárt és a ta-
nítót teszik felelőssé. Az oktatásban akkor lesz „rend”, 
amikor lesznek inasiskolák, szakiskolák, közép-
iskolák, speciális iskolák, főiskolák, egyete-
mek, és minden gyermek és ifjú oda 
megy, ahová való. Tehát egyes tanu-
lók azért (is) sikertelenek, mert nin-
csenek a „helyükön”. 

– Mikor és miért ír verset a 
politikus? 

– Írtam néhány verset, 
amelynek van politikai fel-
hangja, de legtöbb esetben 
eszembe sem jut a politika. Kb. 
25 évig csak természettudomá-
nyos szakirodalommal foglal-
koztam. Első versemet csaknem 
60 évesen, a feleségem halála 
után fél évvel írtam az ő emlékére. 
Néhány évig évente 2-3 verset 
írtam szórakozásból, mígnem néhá-
nyat elküldtem Korondra Ambrus 
Lajosnak, a Hazanéző c. folyóirat és 
a Hazanéző könyvek szerkesztőjé-
nek, aki több mint 30 kötet (vers, 
novella, meséskönyv, monda-
gyűjtemény) szerzője.  
Ő volt, aki felkarolt, 
biztatott és 

őszintén támogatott. Aztán sorban küldtem neki a többieket, 
ugyancsak a Hazanéző számára. Közben javasolta, hogy 
gyűjtsem össze a legjobb társadalmi-politikai írásaimat, mert 
azokból, az évek múltával, egyre fontosabb kordokumentum 
lesz. Megszerkesztette és kiadta a „harangos” könyvet a Ha-
zanéző könyvek 30. köteteként. Szinte valamennyi versem 
megjelent a Hazanézőben, a Szovátai Hírmondóban, a  
Szászrégen és Vidékében, az Átalvetőben és a Sóvidéki lírai 
antológiában. A verselési szándék nem állt le, tovább íroga-
tok. 

– Milyen köteteid láttak napvilágot? 
– Viselkedés, magatartás az állatvilágban (szakirodalom, 

Dacia, 1983); Pro Natura (szerk., természetvédelem, Krite-
rion, 1994); Aki(k)ért a harang szól (közéleti írások, Korond, 
2019); Koszorúi el nem fogynak (versek, Korond, 2022). 

– Mesélj gyermekkorodról, családodról! 
– Apám marosvécsi, anyám marosfelfalui volt. Mindketten 

felvilágosult gondolkodású emberek. Én és Anna (Panni) 
húgom Felfaluban születtünk. Hároméves voltam, a húgom 
pedig egy, amikor véglegesen Marosvécsre költöztünk, Csaba 
öcsém már ott született. Emlékeim zöme Vécshez kötődik. 
Felfaluba gyakran visszajártunk, a nagyszülőkhöz, nagyné-
nihez és nagybácsihoz, unokatestvérekhez. Fő játszóterünk a 
vécsi várkastély és környéke volt. Az ’50-es évek elején tel-
jesen elhanyagolták, azután kaszárnyaként, börtönként, javí-
tóintézetként és szellemi fogyatékosok otthonaként 
működött. Gyakran jártunk a Maros-partra, a futballpályára, 
télen pedig a Várhegy és a Sápahegy lejtőire. A középiskolát 
mindhárman Szászrégenben végeztük, az egyetemet pedig 

Kolozsváron. A húgom matematikát, az öcsém filo-
zófiát tanult. A húgom több iskolában taní-

tott, míg végül Marosvécsen állapodott 
meg, ahol 22 évig volt a Kemény 

János Általános Iskola igazga-
tója. Az öcsém, Németh 

Csaba Kézdivásárhelyen 
tanított, közben 10 évig 
volt Kovászna megyei 
szenátor. Nagyon ismeri 
a világtörténelmet, szá-
mos cikke és tanul- 
mánya jelent meg. Fe-
leségem Kuti Éva ma-

tektanárnő volt, aki 
2005-ben, házasságunk 34. 
évében elhunyt. Fiunk állat-
orvos Kovászna megyében, 
lányunk pszichológus, a szo-

vátai fürdővállalat személy-
zeti és munkaügyi referense. 

Második élettársam Fazakas 
Tünde magyar szakos tanárnő 

volt, aki 2015-ben hunyt el. Jelenlegi 
társam Bandi Anna nyugdíjas 

óvónő. 

Tanár úr, bocsánatot szeretnék kérni… 
(Folytatás a 3. oldalról)
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Szeptember 8. (csütörtök).  
17.00 – Poptörténeti pont avatása 
az Autostop MS zenekar megalaku-
lásának helyén. Rózsák tere 4. Kö-
szöntőt mondanak: Hints Zoltán, a 
Marosvásárhelyi Rocksuli vezetője 
és Bajnai Zsolt, a Hangfoglaló 
Program elindítója, a konferencia 
szervezői. A helyszínt bemutatja: 
Dán Péter, az Autostop MS együttes 
egyik alapítója. 

17.30 – Kettős könyvbemutató: 
Erdélyi magyarock és a Mindenki! 
Történetek az erdélyi és a magyar-
országi beat és rock aranykorából. 
A szerzők beszélgetése. Apolló-pa-
lota, Rózsák tere 3. Zilahi Csaba: 
Erdélyi magyarock, Vass Norbert: 
Mindenki! 

18.30 – Játék határok nélkül? 
Kerekasztal-beszélgetés a rendszer-
váltás előtti erdélyi koncertezési le-
hetőségekről. Moderátor: Vass 
Norbert, a beatkorszak.blog szer-
kesztője. Résztvevők: Dán Péter 
(Autostop MS), Boldizsár István 
(Semnal M), Debreczeni Ferenc 
(Omega). 

Szeptember 9. (péntek). Hely-
szín: Marosvásárhely, Stúdium 
HUB, emeleti konferenciaterem 
(Marosvásárhely, Bolyai tér 15.). 

9.00–9.30 – Regisztráció.  
9.30 – Azok a rockzenészek – 

Ahogyan Szalay Zoltán látta őket. 
Fotókiállítás az öt éve elhunyt, ma-
rosvásárhelyi kötődésű fotóriporter 
1959 és 1989 között készült, a ma-
gyar könnyűzene szereplőit, hely-
színeit és rajongóit megörökítő 
képeiből. A kiállítást megnyitja 
Vajda György újságíró, a konferen-
ciát pedig Kovács Mihály Levente, 
a Maros Megyei Tanács alelnöke és 
Hints Zoltán, a Marosvásárhelyi 
Rocksuli vezetője. Házigazda: Baj-
nai Zsolt. 

10.00 – „De azért csak várom, 
várom ezt a táncot.” Háttér egy kor-
ról és a könnyűzenéről. A szekció 
levezető elnöke Hints Zoltán. 

10.00–10.20 – Látszat és való. A 
Kádár-korszak magyarságpoliti-
kája. A budapesti kormányok ma-
gyarságpolitikája alatt a magyar– 
magyar kapcsolatokat, a nemzet-
közi és kétoldalú kisebbségvédel-
met, valamint a támogatáspolitikát 
értjük. Ez az előadás a lemondás és 
elhallgatás időszakát (1956–1967) 
és a probléma újrafelfedezését 
(1968–1985), illetve intézményesü-
lését (1986–1992) tárgyalja. Köz-
ponti kérdései: a korszak hivatalos 
nemzet- és nemzeti érdek felfogása, 
a társadalmon belüli decentralizáció 
és a határon túli magyarok helyze-

tének változása, a kérdést temati-
záló nyomásgyakorló csoportok 
működése. Előadó: dr. Bárdi Nán-
dor történész, ELKH Társadalom-
tudományi Kutatóközpont–Kisebb- 
ségkutató Intézet osztályvezető- 
je. 

10.20–10.40 – „azok a hatvanas 
évek nem tehetnek semmiről.” A 
könnyűzene új irányai a hetvenes-
nyolcvanas években. A hetvenes-
nyolcvanas évekre gyökeresen 
megváltoztak a világ zenefogyasz-
tási szokásai. Felnőtt a háborúban 
és a közvetlenül utána született ge-
neráció, majd a gyermekeik, akik 
már nem akartak úgy élni, mint a 
szüleik. A ’60-as évek „szép” esz-
méiről kiderültek, hogy megvalósít-
hatatlanok vagy hamisak, világossá 
vált, hogy a zene nem robbant ki 
forradalmat, a hippimozgalmak vi-
rággyerekei is beálltak a termelés 
taposómalmába. A gazdasági fellen-
dülés okozta jólét lehetővé tette a 
szórakozási lehetőségek robbanás- 
szerű bővülését, az igényes rock-
zene különféle stílusban alkotó és 
koncertező zenekarai mellé pedig 
lehetséges alternatívaként felkerült 
a palettára a slágerzene és a diszkó. 
Előadó: Rozsonits Tamás zenész, 
zenei újságíró, szociálpolitikus; a 
Hangőr Egyesület elnöke. 

10.40–11.00: „…nem ártana 
megismerni a környező országok 
könnyűzenei életének magyar rep-
rezentánsait is.” A határokon túli 
magyar könnyűzene megjelenése a 
magyarországi ifjúsági sajtóban. A 

magyarországi könnyűzenével a 
hatvanas évektől rendszeresen fog-
lalkozó ifjúsági lapokban, talán 
nem meglepő, de csak nyomokban 
bukkan fel a környező országok 
könnyűzenéje. Az pedig, hogy pél-
dául ne romániai vagy jugoszláv, 
hanem ottani magyar zenekarokról 
írjanak, alig fordult elő. Apróbb je-
lekből (pl. slágerlistákra érkezett 
szavazatok vagy rejtvénymegfej-
tők) tudható, hogy a határon túli 
magyar fiatalok is olvasták ezeket a 
lapokat, miként az is, hogy szer-
kesztőik tudtak a külhoni zenei ese-
ményekről. Sok az ellentmondás. 
Ezt talán egy 1974-es Magyar Ifjú-
ságból vett, az előadás címéül vá-
lasztott idézet is illusztrálja. Előadó: 
Bajnai Zsolt.  

11.00–11.15 – Hozzászólások.  
11.30 – „Élj őszintén”. A határon 

túli magyar területek könnyűzenéje. 
A szekció levezető elnöke Vass 
Norbert, a beatkorszak.blog.hu fő-
szerkesztője. 

11.30–11.50 Magyar könnyűzene 
a szovjet vasfüggöny ketrecében. 
Prominens zenészek és zenekarok 
Kárpátalján 1950–1989 között. Mi-
lyen örökség és tradíciók, illetve 
gazdasági és politikai háttér mellett 
fejlődhetett a kárpátaljai magyar 
zene és könnyűzene a Szovjetunió 
utolsó négy évtizedében? Előadó-
kon, zeneszerzőkön, zenekarokon, 
illetve helyszíneken és eseménye-
ken keresztül mutatja be az idősza-
kot az ifj. Iváskovics Józseffel 
közösen összeállított előadásban 
Farkas Sándor zeneművész-tanár. 

11.50–12.10 – Fráziskésés, 
avagy ameddig a takarodó ér. A 
(cseh)szlovákiai magyar könnyű- 
zene kései és szelektív öntudatra éb-
redése. A második világégést köve-
tően a csehszlovák állam a 
Beneš-dekrétumok értelmében kol-
lektív háborús bűnösként tekintett a 

területén rekedt magyarságra. Így 
évekig nemcsak az volt a kérdés, 
hogy meddig érhet az ének, hanem 
az is, hogy egyáltalán szólhat-e, ami 
az akkor még esztrádként funkcio-
náló könnyűzenére hatványozottan 
igaz volt. Az ’50-es évek központi 
kontrollja után ugyan enyhült a szo-
rítás, de igazi értékek csak a ’70-es 
és a ’80-as évek fordulójától szület-
tek. Előadó: Lacza Gergely, a Szlo-
vákiai Magyar Zenészek Egyesüle- 
tének elnöke.  

12.10–12.30 – És akkor megje-
lentek a „villanyosok”. A jugoszlá-
viai, azon belül a vajdasági 
könnyűzene, beat és rock and roll 
hőskora. A könnyűzene, majd a 
beat és a rock and roll térhódítása a 
Vajdaságban kedvezőbb körülmé-
nyek között történt, mint a keleti 
tömb országaiban. Jugoszlávia nyi-
tott országnak számított, a nyugati 
kulturális termékek, elsősorban a 
film és a zene, ha eleinte némi fenn-
tartással, de lényegében szabadon 
érkezhetett Jugoszláviába, állam-
polgárai szabadon utazhattak Nyu-
gatra. Mindezeknek köszönhetően a 
zenekedvelők lemezeket vásárol-
hattak, a zenészek, ha sikerült ösz-
szegyűjteniük a rávalót, minőségi 
hangszereket, felszerelést vehettek. 
A vajdasági magyar zenészek hely-
zete abból a szempontból is specifi-
kus, hogy egyaránt követték és 
alkalmazták a nyugati, a jugoszláv 
és a magyar zenei mintákat. Előadó: 
Csorba Zoltán vajdasági szárma-
zású újságíró, író, zenei szakíró, 
egykori rockzenész. 

12.30–12.45 Hozzászólások. 
13.30 „Valami mindig kimondat-

lan marad.” Az erdélyi magyar 
könnyűzene. A szekció levezető el-
nöke Bajnai Zsolt. 

13.30–13.50 – A nagy remények 
időszaka. A romániai magyar 
könnyűzene története a kezdetektől 

az 1970-es évek végéig. A romániai 
magyar könnyűzene történetének 
egy kevésbé kutatott területe kerül 
bemutatásra, amely a könnyűzenei 
élet kialakulásának körülményeit, 
fesztiváljait, előadóit igyekszik gór-
cső alá venni. Ez az időszak jelen-
tette az erdélyi magyar táncdal, 
beat, folk és rockzene bölcsőjét. 
Előadó: dr. Demeter Csanád törté-
nész.  

13.50–14.10 – „Oly sokáig vol-
tunk lent.” Erdélyi magyar rock and 
roll a nyolcvanas években. A dikta-
túra legnehezebb évtizedében mi-
lyen akadályokba ütköztek az 
erdélyi magyar rockzenekarok? Mi-
lyen volt a román zeneipar a ’80-as 
években? Hogyan működött a cen-
zúra, és miként lehetett kijátszani? 
Milyen szempontból volt jobb az 
erdélyi zenekaroknak a rendszervál-
tás előtti években, mint 1990 után? 
A ’80-as évek neves együttesek tör-
ténetének tükrében: a Metropol 
Group utolsó évei Romániában, a 
Rival mint a heavy metal erdélyi út-
törője, a marosvásárhelyi kőke-
mény rockhullám élcsapatai és 
megkésett lemezeik. Előadó: Zilahi 
Csaba rádiós műsorvezető, zenei 
szerkesztő. 

14.10–14.30 – Másként csillogó 
fekete lemezeken. A magyar könnyű- 
zene romániai kiadványokon. A 
Marosvásárhelyi Rocksuli fontos-
nak tartja, hogy az oktatás mellett 
kutatással is foglalkozzon. Feltá-
rásra váró terület a magyar könnyű- 
zene múltja Erdélyben. A rocksuli-
ban folyó kutatás nemcsak az infor-
mációk feldolgozásából áll, hanem 
tárgyi emlékek gyűjtéséből és kiál-
lításából is. Az előadó, Hints Zoltán 
az évek óta gyűlő határon túli ma-
gyar vonatkozású könnyűzenei 
hanglemezeket és ezeken keresztül 
a könnyűzene 1950–1989 közötti 
múltját mutatja be. 

14.30–14.45 – Hozzászólások.  
15.45–15.00 – Konferenciazárás. 
(Knb.)  
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Az előzsűri döntése értelmében 42 kisfilm 
versenyezhet idén az Alter-Native Nemzet-
közi Rövidfilmfesztivál nagydíjáért. A szem-
lét a 30. alkalommal szervezi meg a Maros 
megyei MADISZ szeptember 28-a és október 
2-a között, a helyszín ezúttal is a marosvásár-
helyi Kultúrpalota lesz.  

A fesztivál idei kiadására összesen 841 rö-
vidfilmet neveztek be, ezek közül válogatta 
ki az előzsűri a versenyprogramba kerülőket. 
Az Ármeán Otília (egyetemi adjunktus, Sa-
pientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem), 

Durst György (producer), Hartyándi Jenő 
(független filmes), Németh Szabolcs Előd (új-
ságíró, filmkritikus, az Alter-Native Nemzet-
közi Rövidfilmfesztivál művészeti 
igazgatója) és Schneider Tibor (filmrendező, 
a Román Televízió operatőre) alkotta bírá- 
lóbizottság döntése értelmében 42 rövid- 
film került be a három napra felosztott, össze-
sen hozzávetőlegesen kilencórás verseny-
programba. Ezek közül 19 kisjátékfilm, 15 
animáció, négy dokumentum-, négy kísérleti 
film.  

A beválogatott filmek 17 országból szár-
maznak, a legtöbb közülük – hét-hét – romá-
niai, illetve francia gyártású, Magyarországot 
hat, Oroszországot öt, Észtországot pedig 
négy film képviseli. 

Újdonság idén, hogy külön szekcióként 
meghirdették a regionális filmek versenyét, 
amelyre kizárólag erdélyi alkotók nevezhet-
tek be. A Schnedarek Ervin-díjért kilenc rö-
vidfilm versenyez, ebből hat kisjátékfilm, egy 
animáció, kettő dokumentumfilm. Ezeket az 
alkotásokat a kisteremben vetítik le, és kettő 

közülük a nagy versenyprogramba is beke-
rült.  

A beválogatott filmek listája hamarosan 
megtekinthető lesz a fesztivál megújult web-
oldalán, a www.alternativeiff.ro-n.  

A fesztivál partnerei: Maros Megyei Ta-
nács, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem, 
Liszt Intézet – Magyar Kulturális Központ 
Bukarest. Főtámogatók: Marosvásárhely Pol-
gármesteri Hivatala, Román Nemzeti Film-
intézet, Communitas Alapítvány, Bethlen 
Gábor Alap (Magyarország) 

30. Alter-Native – véget ért az előzsűrizés, 42 rövidfilmet válogattak be  
a versenyprogramba 

Meddig érhetett az ének?  
Meddig érhetett az ének? A rendszerváltások előtti határon 
túli magyar könnyűzene – amint arról korábban is hírt adtunk, 
e címmel szervez konferenciát szeptember 8-9-én Marosvá-
sárhelyen a Hangőr Egyesület, a beatkorszak.blog.hu és a Ma-
rosvásárhelyi Rocksuli az NKA Hangfoglaló Program 
támogatásával az 1989 előtti határon túli magyar könnyűze-
nei életről, zenekarokról, koncertekről, lemezekről, hely- 
színekről. A kétnapos eseménysorozat programját az alábbi-
akban közöljük. 



MINDENFÉLE 

TETŐFEDŐ KFT. vállal tetőkészítést, 
tetőjavítást, ácsmunkát, bádogos-
munkát, szigetelést, meszelést, bár-
milyen kis javítást. Tel. 0746-972-003, 
Fülöp Hunor. (17003-I) 

VÁLLALUNK bármilyen építkezési 
munkát, szigetelést, meszelést, tető-
javítást, bádogosmunkát, kapuk, ke-
rítések hegesztését, bármilyen kis 
javítást. Adunk anyagot akármilyen 
munkához. Vállalunk sürgős munká-
latokat is. Tel. 0767-763-947, András. 
(16780) 

VÁLLALUNK háztetőkészítést cse-
répből vagy Lindab-lemezből, szige-
telést kartonból vagy polisztirénből, 
meszelést és kisebb javítást. Nyugdí-
jasoknak 10% kedvezmény. Tel. 
0745-680-818, Csaba. (17004-I) 

TETŐFEDŐ ácsmester, vállalom új 
tetők készítését, cserépforgatást, sür-
gős javítást, építkezési munkát. Tel. 
0750-826-225. (16832) 

VÁLLALUNK tetőjavítást, akármilyen 
építkezési munkát. Nyugdíjasoknak 16% 
kedvezmény. Tel. 0767-564-125, Miklós. 
(16993) 

MEGEMLÉKEZÉS 

Fájó szívvel emlékezünk 
szeptember 4-én BAKOS 
ROZÁLIÁRA szül. Simon 
halálának 52. évfordulóján. 
Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes! Emlékét 
őrzi unokája, Öcsi, dédunokái: 
István és Attila családjukkal. 
(16970-I) 

Soha el nem múló szeretettel 
emlékezünk az ákosfalvi GÁL 
KATICÁRA szül. Szatmári 
halálának 11. évfordulóján. A 
jólelkű, segítőkész, dolgos 
asszonyra örökké emlékezni 
fogunk. Nyugodjon békében! 
Szerettei. (16965) 

Te már ott vagy, ahol nincs 
fájdalom, sírodra szálljon 
áldás és nyugalom. Álmod 
legyen csendes, Isten 
őrködjön pihenésed felett.  
Soha el nem múló szeretettel 
és hiányérzettel szívünkben 
emlékezünk a szerető fele- 
ségre, édesanyára, nagyma- 
mára és dédnagymamá- 
ra, MOLDOVÁN GYULÁNÉ 
LŐRINCZI IRMÁRA (1935–
2011) halálának 11. évforduló- 
ján.  
Szerető férje, gyermekei 
családjukkal. (-I) 

A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz üzleteibe MUNKATÁRSAT. Érdek-
lődni a 0756-128-310-es telefonszámon. (66723-I) 

AZ OLIGRAF MUNKÁST alkalmaz. Tel. 0725-917-420. (-I) 

FOGORVOSI RENDELŐ alkalmaz FOGORVOST és bérbe ad 
FOGORVOSI SZÉKET. Tel. 0727-300-265. (17010-I)

A hirdetési rovatban  
megjelent  

közlemények, reklámok  
tartalmáért a hirdetésfeladó  

vállalja a felelősséget!

Az olimpiai sportágakért járó 
prémiumok összegének 50%-
os emelését hagyta jóvá teg-
napi ülésén a kormány. Az 
intézkedés célja támogatást 
nyújtani és motiválni a sikeres 
sportolókat, mind az ifjúsági, 
mind a felnőttcsapatok tagjait, 
edzőit és a technikai csapato-
kat további kiemelkedő ered-
mények elérésére.  

„A döntés a kivételes eredmények 
mögött álló erőfeszítések elismerése, 
egy igazán megérdemelt és szüksé-
ges jutalom. A sportteljesítmény talán 
a legfontosabb névjegyünk ország-
ként, ezért mindent meg kell tennünk 
azért, hogy ezeket a kiváló eredmé-
nyeket továbbra is ösztönözzük, elő-
segítsük. Románia visszakerült a 
nemzetközi rangsorba, ez viszont sok 
áldozattal járt, azonban most az egész 
világ tisztelettel tekint ránk. Mi to-
vábbra is keresni fogjuk a megoldá-
sokat, hogy a sportolók megbecsülve 
érezzék megukat, és a lehető legjobb 
edzéskörülményeket biztosítsuk szá-
mukra” – nyilatkozta Novák Eduárd 
RMDSZ-es sportminiszter.  

A tárcavezető hozzátette, hogy az 

anyagi juttatás növekedése minden 
országos és nemzetközi sportverse-
nyen elért eredményre vonatkozik. A 
díjazandó versenyek listája kiegészül 
továbbá a Világjátékokkal és a Strand 
Világjátékokkal, két olyan fontos 
nemzetközi versennyel, amelyeken a 
romániai sportolók kiemelkedő ered-
ményeket értek el, de amelyekről a 
pénzügyi szabályzat korábban nem 
rendelkezett. Ugyanakkor az olimpiai 
sportágakon kívül az egyes nem 
olimpiai sportágakban a sportolók és 
az edzők pénzügyi juttatásának hely-
zetét is szabályozták.  

„Számunkra a teljesítménysport 
fejlesztése, népszerűsítése és támoga-
tása fontos stratégiai célkitűzés. Örü-
lök, hogy az elmúlt időszakban 
gyönyörű eredmények születtek a 
román sportban. Az elmúlt 20 év leg-
sikeresebb nyara volt ez, Románia 
több sportágban is történelmi ered-
ményeket ért el, és évtizedek óta 
fennálló világrekordokat döntött 
meg. Célunk, hogy ezt a szintet tar-
tani tudjuk, ezért dolgozunk, a kor-
mány döntése is ezt hivatott 
elősegíteni” – mondta el Novák. 
(RMDSZ-tájékoztató) 

Nő az olimpiai sportágakért járó 
pénzjutalmak összege 

A székelyföldi és az erdélyi autonómiamozgalom 
szempontjából fontos évfordulók éve lesz a 2023-
as esztendő. Felsorolni is nehéz azokat az ese- 
ményeket, amelyeknek tizedik, huszadik vagy  
harmincadik évfordulójára emlékezünk. 

Mi elsősorban a Székely Nemzeti Tanács és az 
Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 20 éve történt 
megalakulását idézzük fel, de tizedik évfordulója 
lesz a Székelyek nagy menetelésének is. Az évfor-
dulókra készülve az idei év szeptember 19-én és 20-
án fogjuk felidézni és megismételni a Székelyek 
nagy menetelésének egyik fontos eseményét. 

2013. október 25-én egy szekérkaraván vágott 
neki a 150 kilométernyi útnak, hogy Makfalvától 
Szolokmán és Küsmödön keresztül, át a Firtoson, 
Homoródszentpálon, Szárazajtát érintve, épp a me-
netelés napjára eljusson a rétyi útelágazásig. Egy 
maroknyi makfalvi székely, a néhai Márton Zoltán 
polgármester vezetésével a forgalomtól távol eső, 
többségükben elszigetelt falvakat mozgósított a 
Székelyek nagy menetelésére. A Székely Nemzeti 
Tanács és Makfalva Székely Tanácsának célja volt 
az is, hogy ráirányítsa a figyelmet az elnéptelenedő, 
pusztuló székely falvak sorsára. 

A szeptember 19-20-ára tervezett út célja ha-
sonló. Igaz, nem szekérrel, hanem terepjáró autók-
kal fogjuk végigjárni ugyanazokat a falvakat, de 
tájékozódni is akarunk, meghallgatni az embereket, 
hogy mi változott az utóbbi évtizedben. 

A falutól faluig terjedő szekérutak összesen 150 
kilométert tesznek ki, és 17 helyi önkormányzat te-

rületét szelik keresztül, amelyek joghatósága alá 
összesen 91 falu tartozik, és ebből a 91-ből a terve-
zett út 35 településen halad át. Szándékunkban áll 
találkozni polgármesterekkel, lelkészekkel, papok-
kal, gazdákkal, vállalkozókkal, a falvak képviselő-
ivel, az útközben gyűjtött adatokat és tapasztala- 
tokat pedig nyilvánosságra hozzuk. 

 Emlékeztetjük a közvéleményt, hogy jövőre lesz 
a tizedik évfordulója a nemzeti régiókért indított 
polgári kezdeményezés beterjesztésének is. A Ko-
héziós politika a régiók egyenlőségéért és a regio-
nális kultúrák fenntarthatóságáért című polgári 
kezdeményezés éppen olyan régiókról szól, ame-
lyeket végig akarunk járni.  

Választ kell találnunk arra a kérdésre, hogy Szé-
kelyföldnek olyan tájai, ahol a madár sem jár, ré-
szei-e az Európai Unió folyamatban lévő hétéves 
fejlesztési tervének? Mennyi pénz fog a Bekecs, a 
Firtos és a Dobolyka-tető közötti falvak fejleszté-
sére fordulni abból az ezermilliárd euróból, amelyet 
az unió épp a kohéziós politikára szán? Hiszen a 
kohéziós politikának épp az elmaradott térségek 
felzárkóztatása a célja.  

 Ezen a két napon a mai valóságról gyűjtött ta-
pasztalat a polgári kezdeményezés folytatását té-
nyekkel fogja alátámasztani, megerősítve az 
üzenetet a világ felé: Európa kulturális szigeteit 
nem lehet letörölni a kontinens térképéről. 

 
Izsák Balázs, 

a Székely Nemzeti Tanács elnöke 

Számol-e Európa olyan vidékekkel,  
amerre a madár sem jár?

Szolgáltatás – Üzleti ajánlatAz Egyesült Államokban 
Száz éve nem látott mértékben csökkent  

a várható élettartam  
2019-ben egy átlagos amerikai még 79 évnyi 
várható élettartammal számolhatott, de 
2021-re ez a szám 76 évre csökkent. Ilyen 
meredek zuhanásra két év alatt majdnem 
száz éve nem volt példa. Aggasztó, hogy 
2019 óta csökkenő tendenciát figyelnek 
meg. A jelenség több okra vezethető vissza, 
és ezek közül csak az egyik a koronavírus-
járvány. 

A második egymást követő évben csökkent az ame-
rikaiak várható élettartama – jelentették be az egyesült 
államokbeli Betegség és Járványmegelőzési Központ 
előzetes adatai alapján.  

A friss adatok azt mutatják, hogy a születéskor vár-
ható élettartam olyan alacsony szintre esett vissza, 
amire 1996 óta nem volt példa. Míg 2020-ban még 77 
év volt a várható átlagos élettartam egy amerikai szá-
mára, addig 2021-re ez 76,1 év. Ennél nagyobb csök-
kenést csak 2019-ről 2020-ra mértek, amikor 78,8-ról 
egyetlen év alatt 77-re csökkent az érték. A 2019 és 
2021 között eltelt két évben tehát 2,7 évvel rövidült 
le a várható átlagos élettartam – erre az 1920-as évek 
eleje óta nem volt példa.  

Tovább nőtt a nők és férfiak várható  
élettartama közötti különbség 

A nők és férfiak várható élettartama közötti különb-
ség is tovább nőtt: 2021-re átlagban 5,9 évvel élt to-
vább egy amerikai nő, mint egy amerikai férfi. A 
nemek között utoljára 1996-ban volt ekkora a különb-
ség.  

A 2021-ben született férfiak várható élettartama 
73,2 év, míg a nőké 79,1, ami 0,8 évnyi csökkenés 
2020-hoz képest.  

A várható élettartam csökkenésének több oka is 
van: kutatók szerint 16 százalékkal nőtt például a ha-
lálos balesetek és a halálos kimenetelű sérülések 
száma – ideértve a drogtúladagolásokat is, melyek a 
halálos kimenetelű balesetek csaknem felét teszik ki. 
A legfrissebb adatok alapján 104.500 túladagolás mi-
atti halálesetet jelentettek az elmúlt 12 hónapban.  

Nőtt a szív- és érrendszeri betegségek, a krónikus 
májbetegségek és a májcirózis, illetve az öngyilkos-
ság miatt elhunytak száma is. 

A legrövidebb ideig az őslakosok élnek,  
a legtovább az ázsiaiak 

Etnikai csoportokra lebontva is érdekes különbsé-
gekre derült fény. Az őslakos amerikai indiánoknál és 
alaszkaiaknál tapasztalták a legnagyobb visszaesést a 
várható élettartamban: míg 2020-ban még 67,1 évre 
számíthattak ebben a két csoportban, addig 2021-re 
ez a szám 65,2 évre csökkent. Ez összességében 
majdnem kétévnyi csökkenés. Ha 2019-től kezdve 
nézzük ugyanezt, az derül ki, hogy ugyanezen nép-
csoport várható élettartama 6,6 évvel csökkent. 

A második legnagyobb csökkenést a fehér lakos-
ságnál figyelték meg. Itt 2020-ról 2021-re egy évvel 
csökkent a várható élettartam: 77,4-ről 76,4 évre. A 
feketéknél ugyanez az arány csak 0,7 év volt: a 2020-
as 71,5 évnyi várható élettartam 2021-re 70,8 évre 
csökkent.  

Az ázsiai népességnél tapasztalták a legkisebb 
csökkenést: a 2020-as 83,6 évről 2021-ben 83,5 évre 
csökkent a várható élettartam. A spanyol ajkú lakos-
ságnál szintén elenyésző, 0,2 évnyi csökkenés mutat-
kozott: 77,9 évről 77,7 évre. 

A járvány hatásai máshogy érintették  
a különböző etnikai csoportokat 

Az adatok alapján jól látszik az is, hogy a Covid-
19 járvány hatásai máshogy érintették a különböző et-
nikai csoportokat. Míg a fehér lakosság a járvány 
kitörésének első évében csupán 1,4 évnyi visszaesést 
tapasztalt a várható élettartamban, a fekete lakosság-
nál ez több mint három, a spanyol ajkúnál pedig több 
mint 4 évvel lett kevesebb, miután közülük több ál-
dozatot szedett a betegség.  

Ám ez a trend később megfordult: dr. Steven Woolf 
professzor szerint azért, mert az Egyesült Államok 
azon régióiban, ahol az oltásszkeptikusok aránya a né-
pességen belül nagyobb volt, ott a szkeptikusok jó 
része a fehér lakosságból került ki – ami később a 
fehér népesség várható élettartamának csökkenésében 
mutatkozott meg. Az eredendően jobban érintett fe-
kete és hispán lakosság azonban a járvány első, sok 
áldozatot követelő éve után komolya(bba)n vette a ví-
russal szembeni védekezést, így ott ez az arány sokkal 
kisebb lett – számolt be róla a New York Times.  
(Euronews)
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A Mureş Insolvency SPRL, a Mezőszabad, Fő út 7. szám alatti szék-
helyű Dona Impex Kft. cégfelszámolója, 

nyilvános árverést szervez az alábbi javak értékesítésére, használati 
kategóriánként egy-egy tömbben: 

 Közélelmezésben használatos ingóságok: 
– technológiai berendezések 
– irodabútorzat 
– leltári tárgyak 
Kikiáltási ár: 173.346,88 lej + héa. 
A szállítóeszközöket egyenként értékesítik. Kikiáltási ár: 19.080 lej + 

héa. 
Az elárverezendő javak részletes jegyzéke a cégfelszámoló székhe-

lyén tanulmányozható. 
Az árverés szeptember 9-én 13 órakor lesz a cégfelszámoló Maros-

vásárhely, G-ral Avramescu utca 4. szám alatti székhelyén, és pénte-
kenként ugyanazon helyszínen és időpontban megismétlik, a javak 
értékesítéséig. 

Az árverésen részt vehetnek azok a magán- és/vagy jogi személyek, 
akik/amelyek megvásárolják a tenderfüzetet az árverést megelőző 
napon 13 óráig, és garanciaként kifizetik a kikiáltási ár 10%-át, valamint 
a részvételi díjat. 

Bővebb felvilágosítás  
a 0265/269-700-as és a 0745-146-096-os telefonszámon. 

• Romtelecom-tudakozó 
   - információ - 118-932 
   - általános - 118-800 
• Központosított ügyelet  
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,  
Csendőrség, Mentőállomás):  112 
• Rendőrség - 0265/202-305   
• SMURD (betegekkel  
kapcsolatos információk) - 0265/210-110 
• Sürgősségi szolgálat: 
   - gyermekeknek - 0265/210-177 
Marosvásárhelyi  
Polgármesteri Hivatal - 0265/268-330 
GYULAFEHÉRVÁRI CARITAS,  
otthongondozó szolgálat, 
8–16 óra között: 0736-883-110 
 
• Optika-Optofarm   - 0265/212-304

- 0265/312 436 
- 0265/250-120 
- 0265/263 351  

• Optolens szemsebészet - 0265/263-351 
•  Marmed - 0265/250-344 
   járóbeteg-rendelő: - 0756-468-658 

- 0729-024-380 
  Labor - 0751-114-307 

e-mail: marmed@marmed.ro, 
www.marmed.ro 

• Dora Optics - 0733-553-976 
• Dora Medicals - 0265/212-971 
• Radiológia, echográfia 
  Dr.  Jeremiás István - 0265/222- 446 

• Emma vendéglő, - 0740-083-077 
  hidegtálak készítése - 0365/404-664 
• Prefektúra - 0265/266-801 
• RDS–RCS - 0365/400-401 

- 0365/400-404 
• Áramszolgáltató vállalat - 0800-500-929 
  - vidék - 0265/929 
• Delgaz Grid - 0265/200-928 

- 0800/800 928 
• Aquaserv: 
- hideg víz-csatorna - 0265/215-702  
- közönségszolgálat - 0265/208-888 
- központ - 0265/208-800 

- 08008 208-888 
• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625 
• Vasútállomás - 0265/236-284 
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés  
(0-24 óra), professzionális balzsamozás 
Nemzetközi halottszállítás - 0265/215-119  

- 0744-282-710 
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865 
koporsók, kellékek, - 0745-606-215   
koszorúk - 0745-606-269  
és halottszállítás - 0758-047-604 
• Maros megyei RMDSZ - 0265/264-442 

- 0265/262-907 

Méltányos reklámdíj fejében  
állandó szereplője lehet 

a FONTOS TELEFONSZÁMOK  
rovatnak.  

Várjuk jelentkezését   
a 0265/268 854-es telefonon.

FONTOS  TELEFONSZÁMOK 
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