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• Nem sok esélyt 
lát Szondy Zoltán, az 
FK Csíkszereda és a 
Székelyföld Labdarúgó 
Akadémia elnöke arra, 
hogy véget érjen az 
idegenbeli meccseiken 
tapasztalt magyarel-
lenesség. Mi több, a 
múlt hét végi jászvá-
sári paprikaspray-ak-
ció egy újabb szintje 
ennek a folyamatnak.

K O Z Á N  I S T V Á N

A történet ismert: múlt hét 
végén Jászvásáron aratott 
kétgólos győzelmet az FK 

Csíkszereda U16-os utánpótláscsa-
pata az Elit Liga első csoportjában; 
a meccs a találkozó lefújása után is 
„folytatódott”, ugyanis a székely 
csapat öltözőjét ismeretlenek pap-

rikaspray-vel telefújták, így 
az FK focistái nem tudtak 
átöltözni és lezuhanyoz-
ni, a felszereléseiket pedig 
csak némi várakozás után 
tudták kihozni. Az esetről 
az FK Csíkszereda közle-
ményben számolt be, nagy 
port azonban nyilván nem 

kavart az ügy, hiszen nem 
Székelyföldön történt mindez egy 
román nemzetiségű csapattal, ha-
nem épp fordítva. Mégis fontosnak 
tartottuk megkérdezni a székely 
csapat elnökét, Szondy Zoltánt ed-
digi tapasztalatairól. 

Új fejezet nyílt

„Ifj úsági csapataink találkozóin 
az évek során rengetegszer ta-
pasztaltunk – és folyamatosan ta-
pasztalunk – magyarellenességet. 
Hangsúlyozom, hogy magyarelle-
nességet, nem pedig idegenellenes-
séget. Voltak ennek csúcsai: például 
néhány éve a republikánus bajnok-
ságban az Astra Ploieșt ellen ide-
genben megnyert meccsünk után 
a szó szoros értelmében le kellett 
rugódjuk a buszunkról a hazai csa-
pat szurkolóit és az ottani focisták 
szüleit, akik rajtunk akarták meg-
torolni az elszenvedett vereséget. 
De említhetem a pár évvel ezelőtti 
botoșani-i mérkőzésünket, amikor 

egy külön erre a célra alakított kó-
rus a találkozó alatt folyamatosan 
skandálta, hogy ki a magyarokkal 
az országból. Egyébként ezt akkor 
a Román Labdarúgó-szövetségnek 
hang- és videóanyaggal jeleztük. 
A hétvégi paprikaspray-s incidens 
új fejezetet nyitott, mert ilyen azért 
még nem volt” – sorolta az elnök.

Lazán kezelt kihágások

Szondy a szervezői háttérbe is bete-
kintést nyújtott. „Az Elit-bajnoksá-
gokat gyakorlatilag nem ellenőrzik, 
ezért ott gyakran előfordulnak kihá-
gások, magyarellenességek. Ezeken 
a meccseken nincs külön mérkőzés-
megfi gyelő sem. Erről a bajnokság-

ról amúgy tudni kell, hogy papíron 
nagyon erős vetélkedő, a résztvevők 
jelentős része azonban csak azért 
vesz rajta részt, mert ebből anya-
gi haszna származik. A jászvásári 
mérkőzést például – félretéve a pap-
rikaspray-s esetet – gyakorlatilag 
betonpályán játszottuk, mert a műfű 
teljesen el volt kopva. Ezt is jeleztem 
a labdarúgó-szövetségnek, de csak 
annyi választ kaptam, hogy »azt 
ígérték a jászvásáriak, hogy majd 
meg fogják javítani«. Ez tehát azt 
jelenti, hogy úgy kapnak engedélyt 
különböző klubok, hogy megfelelő 

pályájuk sincs. Ugyanakkor azt is 
érdemes megemlíteni, hogy a Jász-
vásári LPS a tanügyminisztérium 
csapata, tehát ez azt jelenti, hogy az 
oktatási minisztérium betonpályán 
játszatja a gyerekeket, és a miniszté-
rium égisze alatt ilyen incidensekre 
kerül sor. Tehát ezek azok a kérdé-
sek, amiket soha nem teszünk fel.”

Magyar- és cigányellenesség

„Idegenellenességet, idegengyűlö-
letet sosem tapasztaltam, mindig 
magyar- és cigányellenességet látok 
és hallok. A focistáinkat már nem is 
kell erre külön felkészítsük, hiszen 
az FK Csíkszereda Elit-bajnokságok-
ban szereplő fi ataljai már gyerekko-
ruk óta tapasztalják mindezt, tehát 
ők gyakorlatilag ebbe belenőttek. 
Nyilván nincs minden meccsen, mi 
pedig mindig azt mondjuk, hogy 
elszigetelt eset” – vélekedett. Meg-
látása szerint az igazán szomorú 
az, hogy akárhányszor is jelezték a 
Román Labdarúgó-szövetségnek a 
magyarellenességet, soha nem kap-
tak írásos választ. „Szóban mindig 
megnyugtattak – akárcsak most a 
jászvásári eset után –, hogy valóban 
tűrhetetlen, szomorú és sajnálatos, 
ami történt. Egyébként ha a jászvá-
sári sportiskola komolyan venné 
saját magát, ő tett volna feljelentést, 
hogy ki az, aki az iskolája épületé-
ben könnygázspay-vel jár.”

Szondy Zoltán nem látja ennek 
a folyamatnak a végét. „Azt azon-
ban már a nyáron megjegyeztem 
egy alkalommal, hogy úgy látszik, 
az RMDSZ kormányzati részvétele 
és a magyarellenes kormányta-
gok, illetve minisztériumok között 
nincs nagy kapcsolat, tehát a kettő 
jól megfér egymás mellett” – zárta 
némi szarkazmussal az FK Csíksze-
reda első embere.

Nem lát esélyt a változásra
Szondy Zoltán: a paprikaspray-akció a magyarellenesség egy újabb szintje

Visszatérő rigmusok. Nincs 
keresnivalójuk a magyaroknak 
saját országukban 
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O któber 1-jétől új igazgató áll a 
Marosvásárhelyi Állami Filhar-
mónia élén, aki a megyei önkor-

mányzat által kiírt verseny-
vizsgára jelentkezett és 
nyerte el azt. A Székelyhon 
érdeklődésére az új igaz-
gató elmondta, az 1990-es 
években öt éven át aktív 
kisegítője volt a vásárhe-

lyi szimfonikusoknak, több 
hangszeren játszott, és az énekesi 
pályát is elkezdte. 2001-ben ösztön-

díjat nyert Svájcba, ahol több hang-
szeren diplomázott, az első 5 évben 
hangszereken játszott, illetve mint 
karmester lépett színpadra, az utób-
bi 15 évben pedig operaénekesként 
ismerte meg a közönség. „Húsz év 
után annyi ismeretem és tapasztala-
tom van, ami a klasszikus zenét ille-
ti, hogy gondoltam, amit külföldnek 
ajándékoztam eddig, most felaján-
lom a földijeimnek is” – válaszolta 
érdeklődésünkre az új igazgató.

Biztos alapok

Kovács Mihály Levente, a Maros 
megyei önkormányzat kulturális 

intézményekért felelős alelnöke a 
Székelyhonnak elmondta, György 
Levente személyében a fi lharmónia 
biztos alapokon van, hiszen egy 
jól felkészült, többoldalú vezető, 
aki hangszereken játszik, énekel, 
karmester, jól ismeri a szimfoni-
kus zenét. „A közönség igényt tart 
a klasszikus zenei koncertekre, mi 
sem bizonyítja ezt jobban, mint az, 
hogy rendszeresen telt ház előtt lép-
nek színpadra a fi lharmonikusok” 
– hangsúlyozta az alelnök, hozzáté-
ve, hogy bízik benne, az új direktor 
koordinálása alatt is népszerű ma-
rad e műfaj, sőt az ifj úságot is sike-
rül bevonzani a nézőtérre. Ezt erő-
sítette meg György Levente is, aki 

érdeklődésünkre elmondta, hogy 
amit külföldön már megtapasztalt 
és megtanult, a fi atalok visszacsa-
logatását, azt szeretné itt is megva-
lósítani.

A Marosvásárhelyi Állami Filhar-
mónia élére azt követően hirdettek 
igazgatói versenyvizsgát, hogy az elő-
ző művészeti igazgató, Vasile Cazan 
koronavírus-fertőzés miatt elhunyt.

Új igazgató a filharmónia élén – bevonzaná a fiatalokat a szimfonikus koncertekre
• György Levente lett a Marosvásárhelyi Állami Filhar-
mónia új igazgatója, aki húsz évnyi nyugat-európai mű-
vészi tevékenység után tért haza, hogy a távolban meg-
szerzett tudását és tapasztalatát itthon kamatoztassa.

Tervei vannak az új igazgatónak
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