
Juventus

Átjárószínház a város
központjában

A magántér és a nyilvánosság kapcsolatá-
nak határait boncolgatták a Művészeti
Egyetem elsőéves színész mesteri szakos
hallgatói, amikor a főtéri Virágóra körüli
átjárókban improvizációs jelenetekkel lep-
ték meg a gyalogosokat.

Hír és hírháttér

Együttműködési
egyezményt készítenek elő

Az előzetes hírek, híresztelések ellenére
hétfőn mégsem írták alá a helyi politikai
erők – RMDSZ, MPP, EMNT – képviselői
azt az együttműködési egyezményt,
amelynek érdekében már hetek, hónapok
óta folynak az előzetes tárgyalások a
felek között.
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Társadalom

Ameddig nem késő!

Az elmúlt hét végén városunkban találkoztak
a szaktárca vezetői az erdélyi magyar egész-
ségügyi intézményvezetőkkel, szakemberek-
kel. Az egészségügyi kormányzat jelen lévő
képviselői a szakterület reformjáról, az egész-
ségbiztosítási pénztár helyzetéről számoltak
be. Az elhangzottak alapján az „illetékesek”
egyöntetűen úgy vélekedtek, az „eredmé-
nyek” a kormányzásban való további részvé-
telre kötelezik az RMDSZ-t. Ha információink
netán nem teljesen helytállóak, akkor annak
az a magyarázata, hogy a szervezők, korábbi
ígéretükkel ellentétben, a Központ hetilapot
nem hívták meg az eseményre.

>>> 3. oldal

Portré

„A sors kísér és kísért”

Sipos Sándorral csupán egy rövid beszélgetés erejéig
volt alkalmunk találkozni, ezért inkább csak érinteni
tudtunk olyan kérdéseket, amelyek egy mélyebb
beszélgetés kiindulópontjai lehettek volna, vagy
azzá válhatnak a jövőben. A farkaslaki gyökerekkel
rendelkező képzőművész, a Székelykeresztúr–Ma-
rosvásárhely–Kolozsvár életpálya-útvonalat még a
rendszerváltás előtt hosszabbra rajzolta – egészen
Montrealig. De ott is kísér(t)i az erdélyi sors.

>>> 11. oldal

Sport

A közeljövőben elképzelhető
az európai kupaszereplés

Interjú Tatár Bélával, a FCM A-osztályos
labdarúgócsapata igazgatótanácsának el-
nökével, aki az utolsó hazai, kolozsvári Uni-
versitatea elleni bajnoki mérkőzés előtt
válaszolt a Központ kérdéseire a csapat sze-
replésével kapcsolatosan.

>>> 15. oldal
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Lapunk előfizethető Maros megye összes postahivatalában (katalógusszám: 15429).

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

Kiket zavarhatott a kezdeményezésünk?Új! Új! Új!
Ingyenes apróhirdetés.

Részletek a 12. oldalon. Hackertámadás
a KÖZPONT ellen

Csupán annyit akartunk, hogy a közbeszédbe beemeljük a témát, hisz meg-
győződésünk, senkinek sem közömbös: lesz-e, lehet-e esélyes polgármesterjelöltje a
vásárhelyi magyarságnak, illetve kerülhet-e újra magyar vezető a megyei önkor-
mányzat élére? Éppen ezért érthetetlen számunkra az a kellemetlen eseménysorozat,
ami az említett „közvélemény-kutatásunkat” kísérte. >>> 4. oldal



2. oldal >> Naptár május 25–31.

Névnapok
Május 25. Orbán, György, Márk, Gergely, Urbán, Zsófia, Márkus
Május 26. Fülöp, Evelin, Gyöngyvér, Aladá
Május 27. Hella, Gyula, Paszkál
Május 28. Csanád, Emil, Ágoston, Vilmos, Vilma, Germán, Karád
Május 29. Magdolna, Mária, Jukundusz, Maxim
Május 30. Zsanett, Janka, Johanna, Dezső,  Nándor, Ferdinánd
Május 31. Petronella, Angéla, Tilda, Matild, Mária

Ajánló

Kos: Itt az alkalom, hogy felvállalja a véleményét, akár a
felettesei előtt is, hiszen minden előterjesztésére kedvező a
fogadtatás. A magánéletében meghittségre vágyik, együtt
töltött estékre, amikor áramlanak önök között az érzelmek.

Bika: Lehet, hogy plusz feladatokat vállal a munkahelyén,
melyek több pénzzel járnak együtt. A magánéletében már
csak nyugalomra vágyik, és otthona jelentheti a 
kikapcsolódást és a pihenést. 

Ikrek: Itt az ideje, hogy megbeszélje a vitás pontokat
munkatársaival, és utána sokkal hatékonyabban tud majd
csapatban dolgozni. A magánéletében a nyitottság új 
korszakot nyithat meg ön számára. Talán új barátok jelennek
meg az életében, de ha éppen egyedül van, egy új szerelem
lehetőségét is megkaphatja.

Rák: Több munkamegbeszélés is esedékes lehet a munka-
helyén, de semmi kedve hozzá, hogy lebonyolítsa ezeket. Ha
ki tud bújni a kommunikációt igénylő feladatok alól, akkor
meg is teszi – most inkább elvonulna.   

Oroszlán: Barátkozó hangulatban lesz, és még az új felada-
tokat is szívesen fogadja. Mivel rugalmas, az új és ismeretlen
területeket nagy sikerrel sajátítja el. A magánéletében vidá-
man viselkedik, és még szorosabbra fűzheti a baráti szálakat.  

Szűz: Határozottságát felettesei is észrevehetik, és ko-
molyabb feladatokkal bízhatják meg. Talán megkapja a
lehetőséget rá, hogy a munkatársak feladatait is koordinálja.
Magánéletében érdemes megbeszélnie kedvesével a közös
terveiket. 

Mérleg: A napokban nagyon elfoglalt lehet, és a munkáját
nehezen egyezteti össze a családi életével. Arra, hogy 
szerelmével törődjön, már sem energiája, sem ideje nem
marad. Legalább esténként, amikor végre hazaér, mutassa
meg a kedvesebbik arcát.

Skorpió: Nyitott a napokban, azt tapasztalhatja, hogy
munkatársai megosztják önnel a gondolataikat. Jó érzés,
hogy megbíznak önben, ám megpróbálhatják céljaiknak
megfelelően befolyásolni. Magánéletében jól jöhet néhány
olyan este, amelyet kedvesével tölt, adják meg a módját az
együttléteknek!

Nyilas: Észreveheti, hogy megpróbálják belerángatni
munkahelyi játszmákba. Ne menjen bele azokba a 
szerepekbe, amelyeket kívülről akarnak önre kényszeríteni! 

Bak Nem tudja tolerálni, ha a munkatársak eltérő tempóban
dolgoznak. Mindenbe beleköt, és ennek vita lehet a vége. A
családi életében is megfigyelhető lehet, hogy a saját
véleményét tekinti követendőnek. Ne tartsa szerelmét rövid
pórázon, lázadás lehet a vége!

Vízöntő A monoton munka most nem az ön világa. Nyug-
talan lehet, a figyelmét sem tudja hosszabb ideig fenntar-
tani. Most szerelmi élete kerül előtérbe, és ha éppen új
kapcsolatot keresne, akkor minél többet kellene eljárnia 
otthonról, hiszen nagyon könnyen lesz szerelmes.

Halak: Máskor nyitott, de most inkább nyugalomra 
vágyna. Ráadásul pont olyan feladatok találhatják meg,
amelyek megkívánnák, hogy sok mindenre figyeljen
egyszerre. 

Horoszkóp

Véleményeit, észrevételeit  postai úton a
Rózsák tere 16. szám alá, illetve elektronikus
levélben a kozpont@kozpont.ro címre várjuk!
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Kár kihagyni
Színház
A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa

Miklós Társulata május 26-án, csütörtökön 19
órai kezdettel tartja A makrancos hölgy
avagy A hárpia megzabolázása című
darab előbemutatóját. Az előadásra a Harag
György egyetemi bérlet érvényes. A bemutató
előadásra 27-én, pénteken 19 órától kerül sor,
melyre a Kemény János-bérlet érvényes.

Május 28-án, szombaton este 8 órától a
színház kistermében sajtóbemutatót tartanak
Dorota Masłowska: Két lengyelül beszélő
szegény román című darabjából.

Május 29-én, vasárnap este 7 órától Kovács
György-bérlettel William Shakespeare: A
makrancos hölgy avagy A hárpia megza-
bolázása című vígjátékot tekinthetik meg.

A Tamacisza Társulat a Marosvásárhelyi
Napok keretében május 25-én, szerdán dél-
előtt 11 órától a Paprika Jancsi gyerekelőa-
dással, este 7 órától pedig, az Én, a kamasz
című előadással készül.

A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem II.
és I. éves magiszteri hallgatói május 26-án,
csütörtökön Tasnádi István Finito című komé-
diáját játsszák Sebestyén Aba rendezésében.
Időtartam: 2 óra, egy szünettel. A másodéves
magiszteri színészhallgatói Antigoné című elő-
adásukat kedden, május 31-én, este 7 órai
kezdettel adják elő. Az előadás időtartama 1
óra és 10 perc szünet nélkül.

Hangverseny
A csütörtöki zárókoncerttel véget érnek

a XLI. Marosvásárhelyi Zenei Napok.
Negyed kilenckor a Kultúrpalota első

emeleti jobb oldali előcsarnokban születé-
sének 100. évfordulója alkalmából Trózner
Sarolta emlékére készített plakettet leplez-
nek le. A zárókoncert este 7 órától kezdődik
a nagyteremben. Vezényel Vass András,
közreműködik Székely Bálint hegedűmű-
vész (Anglia), Bianca Manoleanu szoprán,
Iulia Merca alt, Szerekován János tenor
(Magyarország) és Petre Burca basszus.
Kísér a filharmónia zenekara és vegyes
kara. Műsoron Mozart D- dúr hegedűverse-

nye, amelyet ugyancsak Mozart Requiemje
követ.

Székely majális
Május 28-án szervezik meg a III. Székely

majálist Makfalván. A Ziegler-kerti gyülekező
után 10 órakor Kiss Károly református lelkész,
Makfalva Székely Tanácsának elnöke és Izsák
Balázs, az SZNT elnöke nyitják meg a rendez-
vényt, majd a meghívottak ünnepi beszédei
következnek. Fellép a korondi fúvószenekar,
Zsiga Miki és zenekara. Továbbá íjászbemu-
tatóra, huszártáncra, szórakoztató verse-
nyekre, kézművesfoglalkozásokra,
borbemutatóra, gulyásfőző versenyre kerül
sor. Fellépnek: B. Tóth Magda aranykoszorús,
Jákó Vera-díjas magyarnóta-énekes, Bányai
Márton, Miklós Szilvia, Szilágyi Sándor ma-
gyarnóta-énekesek, Samu Ilona népdaléne-
kes. 17 órától az Open Stage paródiaegyüttes
műsora következik, majd a Székely Vér zene-
kar, Tóth Renáta és Géczi Erika (ex-Kormorán)
fellépése következik, 20.30-tól Varga Miklós-
koncert lesz. A rendezvény a Székely Vér ze-
nekar bulijával zárul.

Megújulnak a város negyedei

Huszonkét új ökologikus parkoló, sétányok,
bejárók és új lépcsők a Merészség utcában

Hétvégén 6.300 látogatója volt az állatkertnek

Románia legnagyobb állatkertjének, a Marosvá-
sárhelyi ZOÓ-nak, ezen a hét végén rekordszámú lá-
togatója volt:  6.300-an keresték fel az állatkertet,
gyermekek és felnőttek.

Ugyanakkor, május 22-én, vasárnap délelőtt 10
óra körül, az állatkertben lévő gyermekek és szülők
megható eseménynek lehettek tanúi – egy őzgida
jött a világra. A szép, életerős és a látogatók által meg-
csodált újszülött a Bambi nevet kapta, mivel nagyon
hasonlít a híres rajzfilm-rendező, Walt Disney által
megalkotott szimpatikus rajzfilmhősre. 

Figyelembe véve, hogy az időjárás-előjelzés erre
a hétvégére meleg, napsütéses napokat ígér, meg-
hívjuk Marosvásárhely, a megye, valamint az ország
összes óvodáját és iskoláját, hogy szervezett csopor-
tokban jöjjenek és látogassák meg az ország legna-
gyobb állatkertjét. Mint köztudott, ugyanitt nemrég
a világra jött egy lámakölyök is – a „cseperedő” Flik.

A gyermekek, tanulók, egyetemisták és nyugdí-
jasok részére egy belépőjegy ára 2 lej.

Szervezett csoportos látogatásra a 0265.236.408-
as telefonszámon lehet előjegyzést igényelni.

A májusi meleg napok lehetővé tették az építő
cégeknek, hogy felújítási munkálatokat végezzenek a
városban. Látható javulás észlelhető a Merészség utcában,
ahol a bejárókat és a tömbház közötti lépcsőket teljes
egészében felújították. Mi több, huszonkét új parkolót
alakítottak ki a környéken lakók számára. A helyszínen
jelen lévő Claudiu Maior alpolgármester kijelentette: „A
város fejlődik, a lakónegyedek megújulnak, a régieket új
dolgok váltják fel. A Merészség utcában válaszoltunk a
lakók és a lakótársulások igényére, s felújítottuk a sétányokat és lépcsőket. Dolgozunk a játszóterek felújításán, a
padok megjavításán vagy cseréjén. Emlékeztetni szeretném a lakosokat, hogy a városban 125 park és
zöldövezet és 460 utca létezik. Ezért a lakosok civil öntudatára alapozunk a város vagyonának tisztán és rendben
tartásában. A továbbiakban is biztosítom a város lakóit afelől, hogy nagy iramban folytatjuk a munkálatokat a
Săvineşti utcában, a Meggyesfalvi negyedben , a Decebal, a Patak, a Băneasa utcákban, a Szabadi és Bodoni
úton, a Burebista, a Nyár és a Homoród utcákban, s más helyeken is nekilátunk a munkának.”

H
iredtések
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Gájner

Az online szlengszótár szerint „a marosvásárhelyi
szlengben használatos melléknév, jelentése valahol a kül-
telki vagány, a csirkefogó és az aranyiú alkotta három-
szögben helyezkedik el. Nem is annyira kúl, mint inkább
ügyeskedő, smekker, a balekokat átverő, többnyire cigány
ember”.

Nem tudom, miféle idiótá(k)nak köszönhető a fenti
meghatározás, de hogy kapitális marhaság, az már tuti.
Elsősorban azért, mert totál nem ezt jelenti, másodsorban
meg azért, mert a „gájner” szónak a felsorolt böszmesé-
geknél sokkal, de sokkal több jelentése van, attól függően,
hogy kire vagy mire „aplikáljuk”. Nézzük hát szép sorjá-
ban…

Amennyiben személyre mondjuk: „Milyen gájner vagy!
Nagy gájner az a Csabi! Gájner barátnőd van!” satöbbi,
akkor egyaránt jelentheti azt, hogy menő, jó fej, vagány
(de semmi esetre sem „kültelki”, hanem belevaló, népszerű
jelentésben), érti a dörgést, képben van, vagy az utóbbi
példánál azt, hogy jó csaj, bulis bige, hanyag spiné (nem
slendrián, rendetlen, hanem a szó jó értelmében: laza).
Azt állítani tehát, hogy a gájner jelentése balekokat átverő,
többnyire cigány ember, legalább akkora baromság,
mintha azt mondanánk, hogy a slajmi vagy a brex ököl-
vívó-szakkifejezés, vagy azt, hogy a hevis lázas embert je-
lent. „Gájner szüleid vannak, ember!” – mondja
pattanásos barátja a tinilánynak, amikor elengedik vele a
csajszit sátorozni vagy rockmaratonra, de távolról sem azt
érti alatta, hogy smekker, trükkös rétinégerek lennének
az ősei. „A te apád is gájner – feleli erre a csitri –, nem
mondta el anyáméknak, hogy a múltkor ránk nyitott a
fáskamrában” – és ő sem arra alludál, hogy városszéli csir-
kefogónak tartja az apósjelöltet.

Mondjuk továbbá állatra is: „Erősen gájner kutyád van,
b*zmeg!”. Ebben a kontextusban a gájner az alábbiak bár-
melyikét takarhatja: okos, értelmes, pajkos, eleven, intel-
ligens és a többi; még abban az esetben sem jelent
aranyiút, ha a megdicsért eb történetesen egy golden
retriever kölyök… De akár egy szumátrai díszmárna vagy
egy szivárványos guppi is lehet gájner, jelentése: szép,
csendes, illemtudó, jólnevelt.

Tárgyakat is legájnerezünk olykor mi, tapló vásárhe-
lyiek: „Honnan van a cipőd? Irtó gájner! Gájner ez a fene-
kezőbot, mennyi volt?” Nem antropomorfizáljuk mik ezzel
ama lábbelit vagy horgászpálcát, hanem úgy értjük: va-
gesz, pofás, cuccos, pöpec…

Ellenszenves viselkedést ugyancsak ezzel a jokerszóval
torolunk meg néha: „Ne gájnereskedj, csámpás!” Értsd: ne
add a bankot, ne játszd a fejed, ne vagánykodj, ne tedd az
eszed, vegyél vissza az arcodból, ne hőbörögj, ne keresd a
balhét! Vagyis: ülj le a töködre!

Ez utóbbit tudnám ajánlani a szlengszótár szerkesztő-
inek is. Dikk egy kicsit!

Molnár Tibor

Tudjuk, értjük, hogy egy intézményve-
zetőtől nem várható el, hogy maga ellen
beszéljen, a maga teljesítményét kritizálja,
s ez annyival inkább érvényes egy vezető
beosztású minisztériumi alkalmazottra,
netán magára a miniszterre is. Azt viszont
joggal elvártuk volna, hogy nagyobb ön-
mérséklettel, esetleg kritikusabb hang-
nemben nyilatkozzanak saját
tevékenységükről. Mert a dolgok jelenlegi
állása szerint nem minden olyan fényes az
egészségügyben, mint ahogyan azt a mi-
nisztérium jobb ügyhöz méltó igyekezettel
feltüntetni szeretné. A kétely, hogy netán
másként is tehettek volna, hogy esetleg el-
vétettek valamit, a jelek szerint fel sem
merül az egészségügyi kormányzat jelen-
legi vezetőiben. 

Nem vagyok szakember, páciensként
szerezhető számottevő tapasztalataim sin-
csenek, mindössze hozzátartozóként volt
„élő” kapcsolatom az egészségügyi rend-
szerrel, de azért annyit magam is láttam, ta-
pasztaltam, hogy nem minden arany, amit
annak mondanak. A politikai vakságtól el-
került szakemberek egyöntetű véleménye
szerint hatalmas hiba, a visszaminősítéssel
egyenlő döntés volt megszüntetni a hírne-
ves vásárhelyi Kardiológiai Intézet önállósá-
gát. Az említett szakterületnél maradva, az
is visszatetszést keltett sokakban, hogy az
RMDSZ-es miniszter mandátuma alatt, bár
nem egyszer fordult meg Vásárhelyen,
egyetlen alkalommal sem szakított időt
arra, hogy meglátogassa, pusztán szemé-
lyes jelenlétével támogassa, elismerje a vi-
lágszínvonalon teljesítő Intervencionális
Kardiológiai Klinikát.

Országos szinten jellemző az orvosok,
asszisztensek túlterheltsége, amit csak
fokoz az elégtelen gyógyszerellátás, a kor-
szerű orvosi eszközök hiánya. Arról is van

tudomásunk, hogy szakmailag idejétmúlt
eszközök megvásárlására, használatára
szorítják az intézményeket, klinikákat. Ami-
ből aztán mások, a dörzsölt kiváltságosok
profitálnak. Nem szólva arról, hogy az alul-
fizetett orvosokat, egészségügyi dolgozó-
kat egyenesen rákényszerítik a hálapénz, a
csúszópénz elfogadására, nem gondolva
arra, hogy ezáltal gyógyítót, beteget egya-
ránt megalázó helyzetbe sodornak.

Az a mód sem bizonyult a legszerencsé-
sebbnek, akár azt is mondhatnám, teljesen
elhibázottnak látszik, ahogyan az egészség-
ügyi intézményrendszer átszervezését át-
erőszakolta a kormányzat. A kiskórházak
önkényes, szakmailag nem indokolható
módon történt felszámolása, öregotthonná
való átminősítése sok esetben a saját kór-
házért évekig, évtizedekig kitartóan küzdő
kisvárosokat, kistérségeket fosztott meg az
egészségügyi ellátástól. Amit pedig az eu-
rópai jogrendszer alapvető emberi jogként
ismer el. Az sem kerülheti el a figyelmünket,

hogy a vidéki egészségházak, kiskórházak
megszüntetésével párhuzamosan a roham-
mentőszolgálati egységek számának eme-
lése jár együtt. Nem élnénk Romániában,
ha önkéntelenül nem fogalmazódna meg
bennünk a kérdés: ki profitálhat ebből? A
válasz kézenfekvő: Cseke miniszter bizalmi
embere, tanácsadója, dr. Raed Arafat, s az
általa létrehozott szolgálat, a SMURD. 

Mindezek után azt kell mondanunk, a
rendszerváltás óta eltelt húsz esztendőben
az egészségügy terén egy tapodtat sem kö-
zeledtünk a nyugati színvonalhoz, sőt le-
maradásunk csak tovább nőtt. S ha a
hátrányból lefaragni szeretnénk, akkor a
tárca vezetőinek azon is el kellene gondol-
kodniuk, hogy egy ilyen bonyolult, össze-
tett rendszerben, mint az egészségügy,
nem elég az iú titánok fiatalos lendülete,
illene a sokat próbált szakemberek tapasz-
talataira is odafigyelni. Ameddig nem késő. 

Szentgyörgyi László

Az elmúlt hét végén városunkban találkoztak a szaktárca vezetői az erdélyi magyar egészségügyi
intézményvezetőkkel, szakemberekkel. Az egészségügyi kormányzat jelen lévő képviselői a 
szakterület reformjáról, az egészségbiztosítási pénztár helyzetéről számoltak be. Az elhangzottak
alapján az „illetékesek” egyöntetűen úgy vélekedtek, az „eredmények” a kormányzásban való
további részvételre kötelezik az RMDSZ-t. Ha információink netán nem teljesen helytállóak, akkor
annak az a magyarázata, hogy a szervezők, korábbi ígéretükkel ellentétben, a Központ hetilapot
nem hívták meg az eseményre. 

Ameddig nem késő!

Markó szerint

Nincs esély a területi-közigazgatási átszervezésre
Az utóbbi napokban meglehetősen sok szó

esett Románia területi-közigazgatási átszervezé-
séről. Maga Traian Băsescu államelnök is nyilatko-
zott, hogy szerinte akár még ebben a ciklusban is
kivitelezhető lenne a terv, mert a jelenlegi egysé-
gek, a megyék túl kicsik ahhoz, hogy sikerrel pá-
lyázhassanak  EU-s alapokra. Megkérdeztük Markó
Béla miniszterelnök-helyettest, hogyan vélekedik
az ügyről. 

– Nem látok esélyt arra, hogy 2012-ig, a jelen-
legi parlamenti erőviszonyok, a koalíción belüli ér-

dekellentétek mellett esély lenne a területi-köz-
igazgatási átszervezésre. Nincs meg hozzá a szük-
séges politikai akarat. Sőt, úgy látom, a fejlesztési
régiók átszervezésére sem kerülhet sor ebben a
parlamenti ciklusban. Ha eljön a pillanat, az
RMDSZ-nek megvannak a maga elképzelései, ki-
dolgozott javaslatai mind a fejlesztési régiók, mind
a területi, közigazgatási átszervezésre vonatko-
zóan – jelentette ki Markó.  

Sz. L. 



Nyilatkozat

Az RMDSZ Maros megyei és marosvásárhelyi szerve-

zetei a jövő esztendőben sorra kerülő önkormányzati vá-

lasztásokon kiemelt figyelmet szentelnek a Megyei

Tanácsnak és Marosvásárhelynek. A legutóbbi választá-

soktól eltelt időszakban is bebizonyosodott, hogy a ma-

gyarság érdekeit nem lehet másokra bízni, erős magyar

érdekképviseletre van szükség az önkormányzati döntés-

hozó és vezető testületekben. Ez a szempont szükségsze-

rűen összefogásra kötelez!

Mindent el kell követnünk, hogy a Megyei Tanács élén

ismét elnökünk, a megyeszékhelyen magyar polgármes-

terünk legyen, illetve a tanácstestületben a magyar ér-

dekképviselet tekintélye megerősödjön – mindezt csak

józansággal, együttműködéssel, okos döntésekkel lehet. 

Mindez, csakis úgy valósítható meg, ha a város ma-

gyarsága összefog! Megítélésünk szerint a magyar össze-

fogás minden érdekképviseletre vállalkozó magyar

politikai szervezetet együttműködésre kötelez. Ennek

megfelelően az RMDSZ nyitott minden olyan politikai és

civil szervezet illetve történelmi egyház felé, akik ezt a cél-

kitűzést támogatják.

Ennek megfelelően kell szempontjainkat egyeztetni és

a választási stratégiát kivitelezni. Az esetleges politikai

iszapbirkózás – mely nem jellemző a magyar politikai 

elitre – nem szolgálja a magyarság érdekeit, ezért az

RMDSZ ilyen jellegű konfliktusokban nem kíván részt

venni.

Bízunk abban, hogy felhívásunk meghallgatásra talál,

és a következőkben mindenekelőtt a megyei és a maros-

vásárhelyi magyarság érdekeit szem előtt tartva, sikerül

jövőben összefogással az önkormányzati választásokat

megnyerni.

Dr. Kelemen Atilla Dr. Benedek István

megyei elnök marosvásárhelyi elnök

Kelt, 2011. május 19., Marosvásárhelyt
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Az előzetes hírek, híresztelések ellenére hétfőn mégsem írták alá a helyi politikai erők – RMDSZ,
MPP, EMNT – képviselői azt az együttműködési egyezményt, amelynek érdekében már hetek, hó-
napok óta folynak az előzetes tárgyalások a felek között.

Úgy tűnik, sikerül meg-
egyezniük a helyi politikai erők-
nek a közös polgármesterjelölt
indításában. Ez pedig azt jelen-
tené, hogy egyfordulós válasz-
tás esetén, reális esély nyílna a
polgármesteri szék el-visszahó-
dítására. Sőt, egy közös jelölt-
lista állítása esélyt teremthetne
az önkormányzati képviselőtes-
tületi többség visszaszerzésére
is. Ha végiggondoljuk, a vásár-
helyi magyarság utóbbi húsz
esztendeje nem más, mint ku-
darcélmények sorozata. A rend-
szerváltás óta eltelt két
évtizedben a magyar közösség
nap mint nap visszavonulóban
van, nap mint nap adja fel állá-

sait, veszíti el politikai és gazda-
sági súlyát. Éppen ezért egy si-
keres választási szereplés
jótékony hatással lehetne önbi-
zalmára, visszaadhatná önbe-
csülését, életerejébe vetett
hitét. A helyi politikai erőknek
ezt a jelek szerint sikerült felis-
merniük, most pedig egyetlen
célt kell követniük: az összefo-
gás feltételeinek megteremté-
sét, s magának az
együttműködésnek a gyakorlati
megvalósítását. Nem kis kihí-
vás, de reméljük, a szükséges
önmérséklettel, valós helyzet-
értékeléssel, kitartással sikerül. 

Sz. L. 

Sikerülhet

A bő félórás hétfői egyeztetés után dr.
Benedek István, az RMDSZ városi szerveze-
tének elnöke a média képviselői előtt kije-
lentette: a városi szervezet őszintén akarja
a megállapodást, de egyelőre még nem ér-
kezett el annak ideje, hogy az aláírásra is
sort keríthetnének. Mint mondta, az
RMDSZ-ben, mint általában a nagyobb ha-
sonló szervezetekben, nehézkesebben mű-
ködnek a döntési mechanizmusok, de
mindent megtesznek azért, hogy közös pol-
gármesterjelöltje legyen a helyi magyar-
ságnak. „Még néhány nap, egy-két hét kell
ahhoz, hogy a részletkérdéseket is tisztáz-

zuk, és akkor megszülethet az egyezmény”
– intette türelemre a jelenlévőket Benedek.
László György, az MPP megyei elnöke úgy
nyilatkozott, pártja továbbra is az összefo-
gást tartja az egyetlen járható útnak, s egy
szándéknyilatkozatnál többet szeretnének,
egy együttműködési egyezményt sürget-
nek. „Ha az RMDSZ-nek több időre van
szüksége a döntés meghozatalára, ami egy
nagyobb szervezet esetében érthető, akkor
mi készek vagyunk kivárni azt” – összege-
zett az MPP megyei elnöke. Azt is el-
mondta, hogy a polgáriak nem
ragaszkodnak egyetlen személyhez sem, de

készek a közös jelölt feltétlen támogatá-
sára. Jakab István, az EMNT megyei elnöke
elmondta: egy politikailag el nem kötele-
zett személyt szeretnének a leginkább ver-
senybe állítani a polgármesteri székért, de
annak megnevezését egyelőre még korai-
nak tartják. „Szerettük volna, ha már ma
megszületik az egyezmény, de türelemmel
várunk, amíg az RMDSZ tisztázza a tisztázni
valóit. A legfontosabb, hogy elviekben si-
került megegyeznünk, s a tárgyalások foly-
tatódnak” – nyilatkozta Jakab. 

Sz. L. 

Közös polgármesterjelöltet állítanának a vásárhelyi politikai erők 

Együttműködési
egyezményt készítenek elő

www.kozpont.ro

A világhálón is

Hackertámadás a KÖZPONT ellen

Kiket zavarhatott a kezdeményezésünk?
Április 27-én megjelent lapszámunkban

amolyan közvélemény-kutatást indítot-
tunk, négy egymást követő héten arra biz-
tattuk olvasóinkat, szavazzanak, kit
látnának a legesélyesebb megyei tanácsel-
nökjelöltként, illetve vásárhelyi polgármes-
terjelöltként. Tettük ezt annak tudatában,
hogy egy hetilap lehetőségei nem elegen-
dőek ahhoz, hogy szakmailag kifogástalan
felmérést végezzünk. Nem is állt szándé-
kunkban. Csupán annyit akartunk, hogy a
közbeszédbe beemeljük a témát, hisz meg-
győződésünk, senkinek sem közömbös:
lesz-e, lehet-e esélyes polgármesterjelöltje
a vásárhelyi magyarságnak, illetve kerül-
het-e újra magyar vezető a megyei önkor-
mányzat élére? Azt írtuk „szerény

eszközeinkkel magunk is megpróbálunk
hozzájárulni az óhajtott sikerhez, ponto-
sabban az esetleges sikeres választási sze-
replés feltételeinek megteremtéséhez”.
Tettük ezt akkor, amikor még kevesen hit-
tek az együttműködés lehetőségében, ami-
kor még csak kósza hírek szóltak arról, hogy
a nyilvánosságtól távol már folynak bizo-
nyos tárgyalások a főbb helyi magyar poli-
tikai erők között. Az események minket
igazolnak, hisz amint azt a fenti nyilatkozat,
illetve beszámoló is tanúsítja, mára már
karnyújtásnyira vagyunk az óhajtott egyez-
ségtől, az együttműködési megállapodás
megkötésétől – legalábbis városi szinten.
Ez pedig, úgy érezzük, a KÖZPONT érdeme
is – ha nem másért, hát azért, mert a kér-

désre tereltük az olvasók figyelmét, akik,
ne feledjük, választópolgárok is.

Éppen ezért érthetetlen számunkra az a
kellemetlen eseménysorozat, ami az emlí-
tett „közvélemény-kutatásunkat” kísérte. A
honlapunkon egyik napról a másikra hirte-
len megjelent, előbb három, majd később
kétezernyi szavazat, majd kérdéseink ért-
hetetlen módon történt időleges, végül
szombattól végleges eltűnése mind-mind
olyan események, amelyek arra utalnak,
hogy illetéktelen kezek beavatkoztak az
események menetébe, befolyásolták a vok-
sok arányát. Kár, hisz megtehették volna
csalás nélkül is. Csak szavazniuk kellett
volna. 

KÖZPONT 
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Tápos sztárfelfújt
(egy elmaradt X-Faktor koncert kapcsán)

A vízízű paradicsom, a génkezelt török alma és a fagyasztott
zöldség mellett egy újabb, hasonló kategóriájú „áru” jelent meg
tájainkon, a tápos sztárfelfújt. A tápszer többek között olyan ha-
tással bír a fogyasztásra szánt termékre, hogy az hirtelen nagyra
nő, szép külalakot ölt és jól eladhatóvá válik. Ez a hatékony át-
változás szinte valamennyi – állati, növényi vagy emberi –
„egyedre” érvényes. A „tápos nevelést” alapos tudományos ku-
tatások előzték meg, és megbízható, jól bevált eljárásnak te-
kinthetjük. A folyamat végén minden „termék” olyan egyforma
lesz, mint a „tápos csirkék”. Innen származik a pejoratív jelző.

Bárki vitathatja ezeket a mesterséges „nevelési” módszere-
ket, de be kell ismernünk azt is, hogy az emberi gyarlóság min-
denkit, mindig, mindenhol a jobb és olcsóbb termékek
megvásárlására fog kényszeríteni. A tavaszi piaci körsétánk al-
kalmával nehéz lenne a kis, nyamvadt, savanyú epret választani
a nagy, szép, édes, „de török” eper ellenében. Ugyanúgy, ha a
hazai „B-kategóriájú” alma és az importból származó „A-kate-
góriájú” alma között kell választani, kevesen nézik meg az ár-
különbséget vagy a származást. Ráadásul még az is
előfordulhat, hogy a szebb és a jobb legyen az olcsóbb. Termé-
szetesen, ehhez nagymértékben hozzájárul a hazai termelők
gyenge felhozatala, amelyért egyáltalán nem hibáztatható az
egyszerű fogyasztó vagy felhasználó.

A kistermelők egyre kiszolgáltatottabb helyzetbe kerültek a
nagy bevásárlóközpontok és üzletláncok elterjedésével. A szi-
gorú minőségi elvárások és a még szigorúbb anyagi megszorí-
tások, amelyeket a kereskedők előírtak, nehéz helyzetbe hozták
a termelőket, és csak a legnagyobbak tudtak a piacon maradni.
Aki nem tartotta a lépést a korral, vagyis aki nem alkalmazta a
legújabb „tápos” termesztési, tenyésztési és termelési módsze-
reket, kiszorult a piacról, lekerült a bevásárlóközpontok polcairól.
Létkérdéssé vált ez a „fejlődés”. Ma már így tevődik fel a kérdés:
„Tápos lenni, vagy nem lenni?”.

Ennek a „fejlődési” irányzatnak megfelelően a szórakozta-
tóiparban is megjelentek a sztárgyárak. Rövid idő alatt eladható
sztárokat kellett faragni. Régebben még hagyományos eszkö-
zökkel faragtak, például a jó alapanyaghoz, a tehetséghez hoz-
záadott sok tanulás és gyakorlás által. Újabban gyári
módszerekkel, futószalagon, sorozatgyártással termelik a sztá-
rokat. Nem a jó hang vagy a karizma a fontos, hanem a trendi
frizura, a színpadias pózolás, a sztár-allűr, meg a multimédiás
körítés. Pedig az is lehet, hogy Erdélyben nagyobb igény lenne
„Vékony” testvérekre, mint a Vastagokra, talán jobban elkelne
„Rendőr Renáta”, mint Tolvaj Renáta. De nem hibás Szabó Előd,
hogy nem jutott be az X-Faktor döntőjébe, és Dancs Annamari
sem tehet arról, hogy még mindig ő a legnagyobb erdélyi ma-
gyar sztár. A Nagy–Gáspárik duó és a Székelylend sem okolható
az erdélyi magyar „showbiz” vérszegénysége miatt. A néhány
kivételtől eltekintve, egyszerűen gyenge volt a hazai termés, és
elárasztottak a tápos fogyasztói termékek. De ami gyorsan nőtt,
gyorsan ki is pukkadt. Hol vannak már a sikolyfakasztó sztárfel-
fújtak?

Ferencz Zsombor

Székelyföldi Önkormányzati Tanács alakult
Megalakult a Székelyföldi Önkormányzati Tanács (SZÖT), amelyet a februári kongresszusi határoza-
tok értelmében Maros, Hargita és Kovászna megyei RMDSZ-es helyi és megyei képviselők konzul-
tatív és érdekképviseleti testületeként szándékoznak működtetni.

A Kultúrpalotában tartott alakuló ülésen jelen volt az RMDSZ
teljes vezérkara, Kelemen Hunor elnök, Borbély László politikai al-
elnök, Markó Béla kormányfő-helyettes, illetve az érintett megyei
tanácsok elnökei, név szerint Lokodi Edit, Borboly Csaba és Tamás
Sándor. 

A tulajdonképpeni alakuló ülés kezdete előtt Kelemen Hunor el-
mondta, az RMDSZ a demokratikus államberendezkedés alapvető
intézményének tartja az önkormányzatokat, a SZÖT-ot pedig a szé-
kelyföldi sajátos érdekek megjelenítése, illetve érvényesítése cél-
jából hozták létre. „A Székelyföldön, ahol a Szövetség uralja a helyi
önkormányzatokat, a közember eddig is a hatalommal azonosította
az RMDSZ-t. Az új testület működésének hatékonysága csak úgy
növelhető, illetve az RMDSZ eddigi befolyása csak úgy őrizhető meg,
ha a 2012-es választásokon sikerül megőriznünk, illetve erősítenünk
parlamenti képviseletünket” – mondta Kelemen. 

Markó Béla újfent megerősítette, az RMDSZ továbbra is a kor-

mányzati jelenlétben látja a garanciát arra, hogy a magyar közös-
ség számára kedvező irányban mozduljanak a dolgok, hogy a már
kivívott jogokat ne nyirbálhassák meg. Az oktatási törvény módo-
sítására vonatkozó javaslatról szólva elmondta, szerinte „szó sincs
arról, hogy egy ilyen kezdeményezésnek esélye lenne”. 

Borbély László politikai alelnök véleménye szerint az RMDSZ
előtt álló legnagyobb kihívás a jövő évi helyhatósági és parlamenti
választásokon való sikeres szereplés. „Meg kell nyernünk a válasz-
tásokat!” – adta ki az ukázt az RMDSZ legbefolyásosabb, a legtöbb
pénz fölött diszponáló minisztere. 

A továbbiakban a jelenlévők elfogadták a SZÖT működési sza-
bályzatát, és megválasztották a héttagú elnökséget, amelynek
tagja: Lokodi Edit és Péter Ferenc Maros megye, Borboly Csaba,
Petres Sándor és Sófalvi László Hargita megye, illetve Tamás Sán-
dor és Antal Árpád Kovászna megye képviseletében. Az elnökség
tagjai megválasztották a SZÖT elnökét is Péter Ferenc, Szováta pol-
gármestere személyében. 

Az alakuló ülésen határoztak arról is, hogy létrehozzák a nagy-
világban élő székelyek adattárát, a Székely lajstromot, amelynek
szervezési, előkészületi munkálatait Tamás Sándor vállalta magára.  

Sz. L. 

Politikai hadszíntér középpontjába került a nemrég felelősségvállalással elfogadott oktatási
törvényt módosító tervezet, mely eltörölné a történelem és a földrajz kisebbségek nyelvén való
oktatásának lehetőségét. Az egykor PD-L-s, jelenleg független képviselő, Mircia Giurgiu törvény-
javaslata hallgatólagosan átment a Képviselőházon, a Szenátusra bízva a döntéshozatalt. A koalí-
ción belül támadt éles és ellentmondásos politikai nyilatkozatok egyesekben a kormány jövőjére
vonatkozóan is kétségeket ébresztettek.

Levegőbe röpülhet a kormánykoalíció,
ha a Szenátus is elfogadja azt a törvényter-
vezetet, amely törli a kisebbségbarát része-
ket az oktatási törvényből – nyilatkozta
Markó Béla kormányfő-helyettes. – Az,
hogy egy ilyen demagóg és nacionalista
törvénytervezet átment a Képviselőházon,
a koalíció gyengeségeit mutatja, vagyis azt,
hogy nincs elég erőnk ahhoz, hogy átvi-
gyünk egy törvényt, és arra sem, hogy
megakadályozzunk egy rossz tervezetet.

A Giurgiu által benyújtott, az oktatási
törvényt módosító javaslatot hallgatólago-
san fogadta el a Képviselőház, miután a
május 1-jei határideig sem tűzték vitára
azt. Bár az oktatási szakbizottság a tervezet
elutasítását javasolta, a kormány nem fog-
lalt határozott álláspontot az ügyben.

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke is a
koalíción belüli kommunikációs hibának te-
kinti a történteket, de kijelentette, tárgyalt
a Demokrata Liberális Párt elnökével, aki
biztosította arról, hogy a Szenátusban meg-
akadályozzák az oktatási törvény azon cik-
kelyének módosítását, amely a földrajz és
a történelem anyanyelven történő oktatá-
sára vonatkozik. „Tegnap este Emil Boc párt-
elnökkel erről beszéltem, és ő ígéretet tett
arra, hogy a Demokrata Liberális Párt állás-
pontja nem változott meg, és a Szenátus-
ban, ami a döntő ház, ez a törvénytervezet
megbukik. A kormányzás alatt eddig a na-
gyobbik kormánypárt a megkötött egyez-
ségeket megtartotta és én bízom abban,
hogy ezt fogja tenni az elkövetkező idő-
szakban is. (…) Senkinek nem áll szándé-
kában most egy politikai válságot
előidézni, mert ez nyilván nagyon megvi-

selné a romániai gazdaságot és társadal-
mat” – fejtette ki Kelemen, aki következte-
tésképp elmondta, a koalíciós partnerek is
tudják, hogy amennyiben ezek a cikkelyek
a törvényben módosulnak, az RMDSZ-re 
tovább, mint koalíciós partnerre nem szá-
míthatnak.  

Traian Băsescu elnök bírálta az RMDSZ
nyilatkozatait, melyeket egyoldalúnak és
igazságtalannak vélt: „Figyeltem az elmúlt
napokban néhány dühös nyilatkozatot,
hogy aludtak a parlamentben és átment
egy törvény a románul tanításról a magya-
rok számára, mintha egy párt aludt volna.
Mind aludtak a parlamentben és megsza-
vazták a törvényt. Azok, akik kiabálnak,
azok is mélyen aludtak, és akkor ébredtek
fel, amikor a törvény már átment”.

A legnagyobb kormánypárt, a PD-L több
politikusa is biztosította az RMDSZ-t, hogy
a tervezet nem megy át a Szenátuson, ezzel
szemben annak benyújtója, Mircia Giurgiu
ennek ellenkezőjéről van meggyőződve. Ér-
tesülései szerint a Szenátusban amúgy is
elenyésző többséggel rendelkező koalíció-

ból kilép az egyik kormánypárti szenátor,
és az ellenzékhez csatlakozik. A független
képviselő továbbá úgy értékeli, az RMDSZ
nem lép ki a kormányból a törvénytervezet
elfogadása után sem. „Az RMDSZ több
programot is felvállalt, hogy véghezvisz, és
amennyiben ez számukra a legfontosabb,
és emiatt kilépne a kormányból, senki nem
kételkedne a koalíció komolytalanságában”. 

A tavaly elfogadott 2011/1. számú tör-
vény 46. cikkelyének 8. bekezdése értelmé-
ben a nemzeti kisebbségek elemi,
gimnáziumi és líceumi oktatásában Romá-
nia történelmét és földrajzát anyanyelven
oktatják, a román tanítási nyelvű osztályo-
kéval azonos tanterv és tankönyvek szerint,
azzal a kikötéssel, hogy a tanulóknak
román nyelven is el kell sajátítaniuk a
román földrajzi és tulajdonneveket. A mó-
dosító-javaslatról, mely törölné a törvény
ezen cikkelyét, a Szenátus dönt, ahol vi-
szont a 137 szenátor közül 69 a kormány-
koalíció pártjaiból való.

Balogh Erzsébet

Kötélhúzás az oktatási törvény körül

„Aludtak” a képviselők?”

Péter Ferenc
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Felháborodva hagyta el a termet a májusi soros tanácsülésen Dorin Florea polgármester, ezáltal
fejezve ki nemtetszését a sürgetett meteorológiai állomás felépítése ellen. Véleménye szerint
azért a nagy sietség, mert a környezetvédelmi minisztérium ily módon szeretné meggátolni az
oda tervezett technológiai park létesítését. 

A Wizz Air Kelet-Közép-Európa legnagyobb diszkont légitársasága
május 19-én ünnepelte fennállásának 7. évfordulóját. Az első járat
2004. május 19-én szállt fel Katowicében (Lengyelország), pontosan
19 nappal az Európai Unió bővítése után.

A Wizz Air jelen pillanatban 15 bázist működtet Lengyelországban.
Magyarországon, Romániában, Bulgáriában, Ukrajnában, Csehor-
szágban, Szerbiában és Litvániában. Az elmúlt egy évben a szállított
utasok száma meghaladta a 10 milliót, ami 22 százalékos növekedést
jelent 2009-hez viszonyítva. 

– A Wizz Air színes útvonalhálózatot kínál utasainak, érintve Eu-
rópa legjelentősebb regionális területeit. Ugyanakkor hatékony rend-
szert működtetve egyszerűen használható az on-line jegyfoglalás.
Többek között ennek köszönhetően tudunk zsebre szabott árakat biz-
tosítani utasainknak – nyilatkozta Váradi József, a Wizz Air vezérigaz-
gatója.

Egy tiszta
Maros-partért!

Hatodik alkalommal szervezte meg május 21-én délelőtt
a marosvásárhelyi Rotaract Téka non-profit szervezet a ha-
gyományos Maros-part tisztítási akcióját a komp és a Hét-
fák közötti szakaszon.

A kezdeményezés fő célkitűzése: felhívni a város lakóinak
figyelmét közvetlen környezetünk és a minket körülvevő ter-
mészet védelmére, valamint buzdítani mindenkit az aktív
cselekvésre is ennek érdekében.

Az akció fő támogatója a Marosvásárhelyi Vízügyek voltak,
akik a kesztyűket, gereblyéket, illetve a szemetes zsákokat
biztosították.

Az idei tisztítási akción megközelítőleg 150-en vettek
részt és 50–60 zsák hulladék gyűlt össze. A szemétgyűjtésen
kívül a fák törzsét is lemeszeltük, illetve a padokat kipótoltuk
a hiányzó deszkákkal és lefestettük őket. Az akciót közös gu-
lyásozás zárta.

Idei tisztítási akciónk is sikernek örvendett, reméljük, jö-
vőre még több önkéntest sikerül bevonni kezdeményezé-
sünkbe. 

(közlemény)

Mint arról korábban beszámoltunk, a
Maros Megyei Meteorológiai Intézet egy
kormányrendelet értelmében szert tett 10
árnyi területre a Szabadság utcában, ahol
létrehoznák a tervezett épületet. Az Orszá-
gos Meteorológiai Központ, az általa lea-
dott tervek alapján, arra kérte a városi
tanácsosokat, mielőbb engedélyezzék az
állomás megépítését és bocsássák ki az
építkezési engedélyt. A tanácsülésen Dorin
Florea polgármester határozott úgy, hogy
elnapolja a döntést az ügyben. A jelenlegi
meteorológiai állomás közvetlenül a sport-
repülőtér közelében van, ahova a városi ön-
kormányzat egy technológiai park és
kutatóközpont létrehozását tervezi. A pol-
gármester harminc napos halasztást kért,
annak érdekében, hogy ez idő alatt a város
nevére telekeltesse az említett területet,
így a környezetvédelmi minisztériumnak
sem áll jogában leállítani a tervezett tudo-
mányos központ létrehozását.

Makkai Gergely, a Maros Megyei Mete-
orológiai Intézet vezetője lapunknak el-
mondta, saját területükön minden
törvényes eljárásnak eleget tettek, terveik
elkészültek és mindössze a tanács áldására
várnak: 

– Területünk telekkönyvezve van, terv-
rajzaink készen állnak és már tegnap neki-
fogtunk volna az építkezésnek. Mi is
ugyanazért a közösségért harcolunk akár-
csak a polgármester, más-más érdeket kép-
viselve. Mi a meteorológiában életet és
vagyont védünk, ezért tartom  fontosnak,
hogy a meteorológiai adataink megbízha-

tóak és pontosak legyenek, a nemzetközi
szabványok szerint legyenek mérve” – ma-
gyarázta. 

Marosvásárhelyen 1896 óta végeznek
meteorológiai méréseket, illetve 1946-tól
kezdődően megfigyeléseket, éppen abban
a pontban, ahol jelen pillanatban is talál-
ható a meteorológiai állomás. „Ez egy olyan
tudományos érték, és a mi szemszögünkből
is olyan fontos érték, amelyről nem tudunk
és nem is akarunk lemondani. Amióta léte-

zik meteorológiai megfigyelés Marosvásár-
helyen, soha nem létezett egy megfelelő
székhely” – mondta Makkai, hozzátéve, a
beruházás összege 800 millió lej, melyet
folyó évben kell az építkezésre fordítani, kü-
lönben leállítják a projektet. „Nem fogom
hagyni, hogy bárki is megakadályozza az
állomás létrehozását” – összegzett Makkai
Gergely.  

F.T. 

Hétéves a Wizz Air!

Hiúságok vására

15.00.óra 
l Dr. Csegzi Sándor, Marosvásárhely alpolgármestere: 
„A fenntartható város”
l Prof. Dr. Benedek Imre, Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógysze-
részeti Egyetem, Szívgyógyászati Klinika vezetője: „Akut kardi-
ovaszkuláris betegek ellátása székelyföldön”
l Prof. Dr. Brassai Attila, Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógysze-
részeti Egyetem, Gyógyszertani Tanszék vezetője:
„A túlzott gyógyszerfogyasztás problematikája”
l Drd. Bakó Csongor-István római katolikus kórházlelkész:
„Római katolikus kórházi lelkigondozás Marosvásárhelyen – történelmi
visszapillantás, jelen helyzetelemzés”
l Id. Prof. Dr. Kellermayer Miklós, Pécsi Tudományegyetem, Ál-
talános Orvostudományi Kar, Laboratóriumi Medicina Intézet,
a Magyar Egészségügyi Társaság elnöke: 
„A gyógyítás világrendje. A Magyar Egészségügyi Társaság (MET) új kül-
detése”

Kávészünet.

17. 00 óra 
lProf. Dr. Gábos-Grecu József, Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógy-
szerészeti Egyetem, Maros Megyei Sürgősségi Kórház, Pszichi-
átriai Klinika vezetője:
„Európa és a népünk egészségi állapota”

l Kárp György, Marosvásárhelyi Nemzeti Színház ügyvezető
igazgatója, színész:  „A színház nevelő szerepe”
l Prof. Dr. Kikeli Pál-István, Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógy-
szerészeti Egyetem, Szívgyógyászati Rehabilitáló Klinika veze-
tője, Családorvostan Tanszék vezetője: 
„100 méter az egészségért. A megálmodástól a valóságig”
l Dr. Albert-Lőrincz Márton, Erdélyi Magyar Tudományegye-
tem, Humántudományok, Pedagógia Tanszék, filozófus, ad-
junktus: „Az egészségügyi célzatú nem orvosi egyetemi képzés
meghonosítása Marosvásárhelyen”

Kávészünet 

18.30 óra 
lAndrási Árpád, Marosvásárhelyi VII. sz. Általános Iskola igaz-
gatója: „Személyiségfejlesztés a román–magyar vegyes iskolákban,
avagy a székely magyar nemzettudat és az európai tudat viszonya”
lDr. Elekes Ella-Mária szemész főorvos: „Szemünk világa a szem-
orvoslás tükrében. Szemészet a mindennapi életben”
l Prof. Dr. Máthé János, Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógysze-
részeti Egyetem, Biokémia Tanszék: „A funkcionális élelmiszerek
szerepe az egészség megőrzésében”
l Prof. Dr. Papp Lajos Széchenyi-díjas szívsebész egyetemi
tanár:„A modern orvoslás zsákutcái”

A Romániai Magyar Orvos- és Gyógyszerészképzésért Egyesület a Marosvásárhelyi Napok alkalmával megszervezi az 

„Együtt az Egészséges Európáért” című konferenciát
2011. május 28-án, szombaton, 15–20 óra között a Bolyai Elméleti Líceum dísztermében

H i r d e t é s
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élet-módi

amelyben a cipőgond
megoldódik

Szóval most az van, hogy Zb néhány napja meg-
vette Dzsesszinek a futócipőt, akinek magától értetődő
módon a továbbiakban már csak a futás lenne a fel-
adata... Hősnőnknek még soha nem volt ilyen márkás
edzőcipője (de ha jól emlékszik, edzőcipője sem igen,
s persze ez sok mindent elárul, de hinnünk kell önma-
gunk megváltozásában, ugye Kedves Nőtársam?) Az
igaz, hogy egy kicsit fura körülmények között történt
a kereskedelmi tranzakció lebonyolítása, de végül egy
fehér alapon rózsaszín XY márkájú cipő boldog tulaj-
donosa sétált ki a mega sportlerakatból, ahova hőseink
eredetileg hálózsákot mentek vásárolni. A baj már ott
kezdődött, hogy a külsejük sem illett a mindenféle ki-
fent-kigyúrt sportgiliszta közé, kellőképpen kellemet-
lenül is érezte magát hősnőnk. (Zb nem, ő az ilyesmire
nem ad.) Mert a szibériai útra is alkalmas motoros öl-
tözék május derekán még csak hagyján, de ott volt
Dzsessz, aki a kis mamuszszerű bőrtopánját húzta fel
erre a futó alkalomra, mert valami olyasmik fogalma-
zódtak meg ködösen a fejében, hogy a motron úgysem
látja senki, a motorozós cipő nehéz, úgyis meg kell ra-
gasztani stb. Így történt hát, hogy robusztus öltözék-
ben és balerina cipőben kérte ki a kiszemelt edzőcipő
párját, az elárusítónők kedélyesen elmarasztaló tekin-
tetététől (és mintha kicsit szemtelenkedő vigyorgása-
itól is) kísérve. 

Ide kívánkozik egy rövid kitérő arról, hogy az em-
bert a saját testvére nem érti meg öltözködésügyben.
Dzsessztől, aki az Ujjatlan Bundában – amit imád s
amiben Zb szerint úgy néz ki, mint egy ténsasszony –
és a barna gyógycipőjéből kikandikáló fukszia színű
zoknijában slattyogott az utcán, a saját testvére kér-
dezte meg, hogy nos, mizu, éppen takarítás közben ki-
lépett egy pillanatra a Zöld Pikkelyes Palotából? Hát
nem, nem takarított és közben kilépett, hanem fontos
elintéznivalói akadtak a társadalom mezején! 

Bunda ide vagy oda, a futócipővel van még egy
gond; s nem is annyira a cipő, mint inkább a többi
sportkiegészítő okoz némi fejtörést. Mert ott van a So-
vány Nőtől örökölt fitnesz-overál, s valahogy bele is
lehet gyömöszölődni, de a végeredmény siralmas és
egyben mély/sós/vízi képzeteket mozgat meg (:egy
fitneszruhába öltözött bálna). Úgy látszik, nincs mese:
a közösségi együttmozgás előtt individuálisan le kell
fogyni. Már a múlt héten történtek erőfeszítések az
ügy előmenetelét illetően; sok zöldséget kell enni, biz-
tatja azóta is magát hősnőnk, és eszik is: sok zöldséget
– sok kenyérrel.

És ugye ott van a Kürtős Kalács utca... A főtéren ri-
tuálisan elfogyasztott perec után csak piheg és az éh-
halál gondolata kísérti, amikor orrát messziről
kellemes kiszámíthatósággal megcsapja a sülő kelt
tészta és a karamellizálódó cukor illata. Dzsesszi már
azon a szinten tart, hogy olyan versenybe is szívesen
benevezne, amelynek tétje az lenne, hogy ki bír meg-
enni több kürtős kalácsot az utca végéig. 

Nos? – teszi fel a kérdést, miközben epret eszik cso-
koládékrémmel.

(vassgyopi)

Barabási Attila-Csaba múlt év decemberétől a Maros Művészegyüttes kinevezett vezérigazgatója.
Végéhez közeledő, fél évre szóló igazgatósága alatt az intézmény az elvárásokon és kitűzött
célokon felül teljesített. A jelenlegi vezető a néhány hét múlva esedékes rendes vezérigazgatói
állás betöltéséért is versenybe kíván szállni.

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

A világhálón is

Maros Művészegyüttes

A kitűzött célokon
is felül teljesítettek 

Megvalósuló célok

A múlt év végén, az előző vezérigazgató
egészségügyi problémái miatt, Barabási
 Attila-Csabára hárult a Maros
Művészegyüttes irányítása. A kinevezésével
járó feladatok nem jelentettek teljesen új-
donságot számára, hiszen addig az intéz-
mény aligazgatói, illetve a magyar tagozat
igazgatói funkcióját töltötte be. December-
ben  vezérigazgatóvá való kinevezésével
egyidőben elkészített egy menedzsment-
tervet, amelyben azoknak a problémáknak
a megoldását tűzte ki célul, melyek az előző
vezetőség gyengeségeiből fakadtak. Az
egyik ilyen cél az együttes munkaütemé-
nek betartása volt; a másik pedig a bevé-
telek növelése, amit egyrészt az
előadásokon eladott jegyek árából, más-
részt a rendelkezésükre álló terem lehető-
ségeinek jobb kihasználásával képzelt el.
Mindezt sikerült is megvalósítaniuk. Ezt a
számadatok is alátámasztják: az évad első
szemeszterének bevétele 400 millió régi
lejben volt megállapítva, de bevételeik
meghaladták a 800 milliót. „Ehhez pedig
nem kellett semmilyen plusz teljesítmény-
nek eleget tenni, csupán annyit, hogy min-
denki becsületesen, nyíltan végezte a
kötelességét” – árulta el az intézmény ha-
tékony működésének titkát a jelenlegi igaz-
gató.

Teremgondok

Az együttes 2007-ben új termet kapott,
amelynek fokozatosan sejlettek fel hiányos-
ságai, és amelyeket megpróbáltak az évek
során korrigálni. Azóta a több száz méter
hosszú folyosót sikerült lambériával boríta-
niuk és jelenleg folynak a színpad feljavítá-
sának munkálatai. A kemény munkától
ugyanis a színpad felszakadt, de a vezető-
ség reméli, hogy a jövő hónapig sikerül be-
fejezni ennek lepadolását. A jelenlegi
igazgató azt szeretné, hogy a kövesdombi
terem Marosvásárhelyen versenyképesség
szempontjából az elsők között lenne. A
Maros Művészegyüttes terme már most is
nagyon keresett, rengeteg tevékenység
helyszíne: saját produkcióik mellett, óvo-
dások műsorától kezdve profi színészi elő-
adásokon túl egészen a vallásos

találkozókig terjed a skála.

A technika is felújításra vár

A jelenlegi igazgató pótolni szeretné a
Maros Művészegyüttes hiányos technikai
felszereltségét. A technikai igény sosem
volt szakszerűen felmérve, és volt már arra
példa, hogy erre hivatkozva mondták vissza
a terem bérlését. A befektetés több tízezer
eurót jelentene, de már jövő hónap elejére
sikerül beszerezniük a minimálisan szüksé-
ges hangtechnikai felszerelést. Az igazgató
az együttes hangszertárát is bővíteni, gaz-
dagítani szándékozik, ám ez sem olcsó mu-
latság, például egy harmonika ára 2500
eurónál kezdődik.

Kiküszöbölték 
a szakképzési gondokat 

Az együttesnek ugyan profi táncosai
vannak, de ezt számos esetben oklevél nem
bizonyította. A táncegyüttes zavartalan
működéséhez fontos volt a táncosok szak-
képesítésének megoldása. Ebben a Művé-
szeti Egyetem sokat segített, hiszen a két
intézmény közösen belátta, hogy igény van
egy ilyesfajta végzettséget biztosító szakra,
és a Köteles Sámuel utcában már második
éve működik a koreográfia szak, amely a
Maros Művészegyüttes táncosainak is lehe-

tőséget nyújt a továbbtanuláshoz. Az
együttes munkáját nemcsak az iskolai-
egyetemi élet nehezíti meg, hanem az ala-
csony bérek is, ami egyfajta feszültséget is
eredményez az együttesben. Az igazgató
reméli, hogy a közeljövőben a kultúrára is
nagyobb figyelmet szentelnek majd és
ezzel párhuzamosan a fizetések is jó
irányba fognak változni. 

Brüsszelben táncoltak

A magyar tagozat egyik legnagyobb ki-
hívása és sikerélménye  március 15-i fellé-
pésük volt az Európai Parlament brüsszeli
székhelyén, amikor is úgy érezték, sikerült
megmutatniuk a tagországoknak Erdély ér-
tékeit. Hamarosan a Novák Ferenc rendezte
János vitéz című gyerekelőadás előbemu-
tatójára készülnek, ennek nagyobb méretű
bemutatójára szeptember folyamán kerül
sor. 

Barabási Attila-Csaba szerint Marosvá-
sárhelyt, Maros megyét nem érheti az a
vád, hogy fiataljait nem érdekli a népzene,
néptánc. A Napsugár Tánccsoport nagyon
erős utánpótlást jelent, ezen kívül pedig a
megyében is számos néptánccsoport léte-
zik, akikkel jó kapcsolatokat ápolnak, hi-
szen számos esetben ezek működése az
intézmény táncosainak művészi szakirányí-
tása alatt történik.

Vass Gyopár 
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Medsystem

Szemklinika

Marosvásárhely
Egynapos sebészeti ellátás 
(One day surgery)

Szaruhártya átültetés
Ideghártya és üvegtest 

mikrosebészet
Szürkehályog mûtét 

Cukorbetegek szemészeti gondozása

Mesterséges szaruhártya implantációja

Zöldhályog lézersebészete

Macula degeneráció kezelése

Legkorszerûbb mûszeres vizsgálatok

Vizsgálat, mûtét
elôjegyzés alapján!

CARIT-SAN
Poliklinika

a következő orvosi 

szakellátással áll az Önök 

rendelkezésére:

Belgyógyászat - hematológia - szív- érgyó-

gyászat - tüdőgyógyászat - endokrinológia -

ideggyógyászat - idegsebészet - felnőtt- 

gyerekpszichiátria - echográfia - 

sebészet - ortopédia - fül-orr-gégészet -

szemészet, ortoptika - 

nőgyógyászat - gyerekgyógyászat - urológia

- fogászat - felnőtt és gyerek általános orvosi

rendelés - grippe elleni védőoltás - 

immunológia - munkaegészségtan - 

általános laborvizsgálatok - parazitológia -

EKG - háziorvosi ellátás - hepatitis elleni

védőoltás (A és B) - HCV - HBS Ag-szűrés -

hajtási jogosítványokhoz szükséges 

orvosi vizsgálatok - fizioterápia, beszűrés és

reumatológia - vércsoport megállapítás -

AIDS-szűrés - 

Lyme kór (Borella IgN/IgG) - családtervezés

Marosvásárhely, Bartók Béla utca 10.
Tel : 0265-266249, 0265-269172, 

0265-269140
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Levásárolható

a B&B gyógyszertárban

Marosvásárhely
Rózsák tere 16.

Nyitvatartás 
10:00 - 22:00

B&B caffe
be with friends
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A cserealji református templomban szombaton este a Még negyven nap és elpusztul Ninive! Egy
pocsék prédikáció tömeghatása című iúsági istentiszteletre látogattunk el. A prédikáció után
(ami mellesleg nem volt pocsék) Papp Benjáminnal, a gyülekezet lelkészével beszélgettünk.

Cserelapi

A cserealji gyülekezetnek havonta meg-
jelenő iúsági lapja is van. A Cserelapi 
szerkesztőségének három tagjával – 
Ercsei Zsuzsannával, Kötő Ferencz-Barná-
val és Suba Csongorral – beszélgettünk.

A Cserelapi 2001-ben indult, azzal a céllal, hogy a
cserealji iúsági csoport és a csíkszeredai ifi között le-
velezős kapcsolat alakuljon ki. Az újság ötlete akkor
fogalmazódott meg, amikor kiderült, a kapcsolattartás
nem csak a szokványos levelezésig terjed, ugyanis a
két iúsági csoport egymásnak beszámolókat is kül-
dött tevékenységeiről. Az iúsági lap 2005-től 2007-
ig szünetelt, majd Kötő Ferencz-Barnának
köszönhetően újraindult, ő győzte meg ugyanis társait,
hogy szükség van a „Lapira”. 

„Eleinte nehéz volt, mert mindent egyedül kellett
csinálnom: mozgósítani az embereket egy-egy cikk
megírására, tördelni, korrektúrázni, és mindezek mel-
lett az anyagiak előteremtése is az én feladatom volt.
Idővel bővült a csapat, kezdtek jelentkezni az emberek
az ifiből, hogy szívesen besegítenének a szerkesztésbe,
és mára hétfős szerkesztőgárdát tud maga mögött a
lapunk. A nagyobb csapatban a feladatok is leosztód-
tak, és akkor már számomra sem volt olyan megter-
helő a munka. Később átadtam a lap irányítását egy
nagyifis társunknak, aki figyelemreméltó hozzáértés-
sel végzi a dolgát” – foglalta össze Barni röviden az el-
múlt 5 évet.

A havonta jelentkező lap rovatairól Ercsei Zsu-
zsanna elmondta, az Áhítat és a Mélybenéző címet vi-
selő írásokkal szinte havonta jelentkeznek, ezen kívül
minden lapszámban olvashatók beszámolók az elmúlt
hónap  rendezvényeiről, eseményeiről. „Van egy An-
gyalsaláta nevű rovatom is, ami nem más, mint kü-
lönböző gondolatok, reflexiók arról, amit magam körül
észlelek” – mesélte Zsuzsi. Akadnak azonban olyan
cikkek is, amelyek helyszűke miatt nem férnek be az
újságba, ezeket digitális formában közlik a Cserelapi
blogján. 

A kérdésre, hogy kinek írják, az egykori főszerkesztő
elmondta, elsősorban az ifiseiknek, ezért minden eset-
ben olyan cikkeket próbálnak közölni, amelyek a fia-
talokhoz szólnak. Az ifiből, gyülekezetből bárki
ajánlkozhat cikkírásra, de az is megtörténik, hogy más
ifiktől kérnek anyagokat, vagy éppen teológusok, se-
gédlelkészek küldenek cikkeket.

Ugyan a Cserelapi célcsoportja az iúság, az egész
gyülekezetnek is írják. Általában 50 példányt nyomnak
színes fedőlappal az ifiseknek, százat pedig fekete-fe-
hérben a gyülekezet tagjainak, akik minden alkalom-
mal várják és érdeklődnek, hogy mikor jelenik meg a
kiadvány új száma – mesélte Suba Csongor. Ezért fi-
gyelnek az idősebbekre is, például nemrég a jobb ol-
vashatóság érdekében megnövelték a betűk
nagyságát.

– Az iúsági istentisztelet intézménye
nálunk nem egy elterjedt dolog. Gyülekeze-
tükben milyen igényre válaszolnak ezek az
alkalmak?

– Ezeket a szombat este 7 órakor kez-
dődő istentiszteleteinket a gyülekezet ösz-
szetétele hívta életre, ugyanis elég sok a
fiatal generációhoz tartozó gyülekezeti tag.
Éppen ezért tartottuk fontosnak, hogy egy
olyan istentiszteleti formát kínáljunk szá-
mukra, ami talán az ő világukhoz és tem-
peramentumukhoz közelebb áll – mind az
igehirdetés hangvételében, mind az énekek
dallamvilágában. Így indult útjára 5–6 esz-
tendővel ezelőtt ez a kezdeményezésünk,
főként a konfirmandusok, illetve a konfir-
máció utáni generációk számára. A részt-
vevők száma ezeken az alkalmakon az
elmúlt években 50 és 20 között ingadozott.

– Tulajdonképpen ez a helyzet egy közös-
ség a közösségben-állapotot eredményez...

– Személy szerint jobban szeretném, ha
ez a kisebb csoport nagyobb részt vállalna
a gyülekezet életében. De látom azt is, hogy
mennyire zsúfolt a fiatalok élete. Ha eljön-
nek az iúsági istentiszteletre és hétközben
az iúsági bibliaórára is, akkor nehezen vár-
ható el, hogy a vasárnapi alkalmakon is
rendszeresen részt vegyenek. Ebből faka-
dóan én magam is egy kis szakadást érzek
a nagyobb gyülekezeti események és az if-
jainknak szervezett alkalmak között. 

– Milyen tapasztalataik vannak, hogyan
teremtődik meg az átmenet az egyik formá-
ból a másikba?

– Ennek a folyamatnak fizikai-biológiai
okai is vannak: fiataljaink is felnőnek, ami
természetes módon vonja maga után azt,
hogy fokozatosan a vasárnapi istentisztele-
tekre kezdenek járni. Hangsúlyozni szeret-
ném, az előbb elmondottak nem jelentik
azt, hogy iaink sosem járnak vasárnap

templomba, erre példaként hoznám fel azt,
hogy az iúság minden ünnepen egy alka-
lomhoz illő szolgálati ajándékkal lepi meg
a gyülekezetet.

– Miben különböznek a szombat esti al-
kalmak a vasárnapi, hagyományosabb for-
mától?

– A vasárnapi istentiszteleten vannak
ugyan szolgálatos presbiterek, de a lelki-
pásztor az, aki az alkalmakat vezeti. Az if-
júsági istentiszteleket egy háttércsoport
szervezi, ők választják ki az énekeket, az
alkalmak tematikáját, és imádságaikban
is hordozzák ezeket az alkalmakat. A lel-
készre csupán a prédikáció hárul. Az ige-
hirdetés pedig olyan gondolatokra próbál
hangsúlyt fektetni, amelyek ennek a kor-
osztálynak a problémáit érintik. 

Vass Gyopár

Prédikáció és
annak hatása

www.kozpont.ro

A világhálón is
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„A sors kísér és kísért”
– Mi késztette önt arra, hogy isme-

rős környezetét a teljesen ismeretlenre
váltsa fel?

– Számomra előreláthatatlan volt
az elmúlt rendszer kimenetele, ezért
döntöttem az elvándorlás mellett. Ko-
lozsváron szobrászat szakon végez-
tem, és ami konkrétan kiváltotta
belőlem ezt az elhatározást, az a tény
volt, hogy egyetemi tanulmányaim
befejezése után Budapesten mester-
képzőre szerettem volna iratkozni, de
a hatóságok nem engedélyezték az át-
telepedésem. Akkor úgy éreztem,
hogy minden bezárul, ezért próbáltam
még messzebb szerencsét. Sopron felé
mentem, ott átengedtek a határon,
onnan pedig az utam Kanadába,
Montrealba vezetett. Itt teljesült a vá-
gyam, az Université du Quebec á
Montreal-on mesterkurzusokat hall-
gattam, többek között képzőművészet
és esztétikaelmélet tárgyakból. 

– Hogyan viselte erdélyi identitása
a „környezetváltozást”?

– Attól, hogy helyet változtattam,
nem változott meg az identitásom.
Megtanultam angolul és franciául,
mindkét nyelvet használom. Akárcsak
itthon a magyart és a románt. Úgy lát-
szik, a sors kísér és kísért.

Megvan az az erős érzés bennem,
hogy ahol születtem és felnőttem, az
a hazám, és ide kötődöm, de ami Ka-
nadában egy adott ponton értékel-
hető, az az, hogy van egy gazdasági
szisztéma, amibe mindenki beleillik és
az anyanyelvnek ilyenként ott nincs
fontossága. Ezek az egzisztenciális
kérdések egy pénzközpontú társada-
lomban valahogy elsikkadnak. 

– Van-e civil foglalkozása?

– A huszonegynéhány év alatt leg-
alább tízféle munkám volt, többek kö-
zött a tanügyben is dolgoztam 4 évet.
Ez egy érdekes tapasztalat volt: vegyes
csoportnak tanítottam képzőművé-
szeti technikákat, ezért kivel franciául,
kivel angolul értekeztem. Mondha-
tom, nagyon jó nyelvgyakorlat volt.

– Mitől érzi Montrealban otthon
magát?

– Attól, hogy nincsenek akadá-
lyok, hogy ott könnyebb az élet. Végső
soron közösséget is találtam, viszont
tény, ott az emberek nagyon indivi-
dualisták, egyéni érdekek fölötti har-
cok folynak. Még a családon belüli
kapcsolatok sem olyan bensőségesek,
mint itt, Erdélyben. Náluk természe-
tes, hogy ha egy családon belül egy-
másnak segítenek, akkor azt pénzzel
hálálják meg, míg itthon odáig nem
fajultak el a dolgok, hogy a családta-
gok egymástól kisebb szívességekért
cserébe pénzt várjanak vagy fogadja-
nak el. Összességében számomra az
ottani élet azért vonzó, mert az egy
könnyen működő világ. Már a repülő-
téren érezni azt a könnyedséget, hogy
minden működik és logikus. Amikor
hazajövök, minden alkalommal újra
kell rendezzem a logikám és folyton
azzal a kérdéssel szembesülök, hogy
én gondolkodom rosszul vagy itt nem
működnek a dolgok.

– Hazajönne?

– Évente 3–4 hétre hazajövök. Ki-
alakítottam egy kettősséget, és ebben
a felemás állapotban az itt és most

szabálya érvényesül a leghangsúlyo-
sabban. A két helyzetet nem szabad,
de nem is lehet összehasonlítani, két
teljesen különböző világ. 

De a kérdésre válaszolva, igen, el
tudnám képzelni, hogy hazajöjjek, és
az anyagiak miatt sem kellene aggód-
nom. Viszont Amerikában az ember
úgy érzi,  a világ közepébe csöppent:
ha kedvem tartja Indiába vagy éppen
Párizsba utazom, az ilyen terveknek
nincs semmilyen akadálya. És az
ember „korrumpálódik”, elhajlik a
könnyű élet felé. 

Bennem is él egyfajta transzilva-
nizmus, de például az elterjedőben
levő és túlzásba vitt historicizmusból,
a sok szoborból kezdek kiábrándulni.
Az emlékművek lassan fertőzni kezdik
a köztereket. Csak egy példát hadd
említsek: Farkaslakán Tamási sírja
mellett volt egy foltnyi üres terület,

most ennek helyén éktelenkedik egy
hatalmas trianoni emlékmű, amivel az
illetékeseknek sikerült a tér hatását
teljesen megszüntetni. És ez a másik
erősödő érzésem: hogy itt, mifelénk a
szakmabelieket nem szokás megkér-
dezni, csak az állíttatókat, befektető-
ket, szponzorokat, akik nagyon
gyakran laikusok, és nincs ahhoz kép-
zettségük, hogy ilyen kérdésekben
kompetens megoldásokat találjanak. 

– Mi történik önnel alkotás közben?

– Alkotás közben rengeteg gondo-
latom születik. Egyfajta hosszú párbe-
széd jön létre köztem és a vászon
között bizonyos problematikák bon-
colgatása közben. Az, hogy mindebből
a befogadó mennyit és mit kap, ho-
gyan hat rá - más kérdés és nehéz
pontosan megállapítani. A képzőmű-
vészet – és így az én munkám is – bi-
zonyos energiákat közvetít és ilyen
értelemben akarva-akaratlanul kom-
munikáció.

– Műalkotás és alkotó között kom-
munikáció jön létre. Milyen témákat
érint ez a párbeszéd?

– Az ausztrál bennszülöttek – az
aboriginal – művészet érdekel, az ősi
energiák, és természetesen az ilyen
jellegű olvasmányaim is tükröződnek
valamilyen szinten alkotásaimon.
Munkáim többé-kevésbé figuratívak,
de nem realisztikusak, hanem egy
absztrakt-figuratív képi nyelvet pró-
bálok létrehozni. Ebben a gesztusnak
is jelentős szerepe van. Gesztus alatt
a megnyilvánuló energiát értem, az
energiaátvitelnek egy mozzanatát.

Kedvelem a markáns, erős ecsetkeze-
lést és az általam használt anyagok is
tudatosan kiválasztottak: festékporok,
talált tárgyak. Két olyan munkámat is
hazaszállítottam a nyáron, amelyek-
ben egy visszapillantó tükröt használ-
tam, amit egy autópálya mellett
találtam. Ebből egy maszkot készítet-
tem és azt beillesztettem munkáimba. 

– A tavasszal Sepsiszentgyörgyön
nyílt tárlata. Milyen érzés volt itthon ki-
állítani?

– Azt gondolom, a kultúra minde-
nekelőtt befogadó és nyitott kell le-
gyen. El kell mondanom, hogy
Székelyföldön nem mindenhol talál-
koztam ezzel a fajta attitűddel, de Sep-
siszentgyörgyön egy olyan
nyitottságot tapasztaltam, ami nagyon
jólesett. A MAGMA Kortárs Művészeti
Kiállítótér Gyárfás Jenő képtára adott
helyet a kiállításnak, amely 25 évi
munkámból nyújtott ízelítőt. Annak el-
lenére, hogy nagypénteken volt a kiál-
lítás-megnyitó, sokan eljöttek és voltak
olyan képzőművész társaim, akik más
városból érkeztek. Erre az erdélyi tár-
latra azokat a festményeimet szállítot-
tam haza, amelyeket a gondolataim
szabad szárnyalása ihletett, nem meg-
rendelésre készültek, ezért semmiféle
gátló, behatároló jelleg nincs bennük.

– Vásárhelyre elhozná a műveit?

– Természetesen. És máshova is.
Egyelőre ugyan nincs kilátásban ilyen
lehetőség, de fogok érdeklődni.

Vass Gyopár 

Sipos Sándorral csupán egy rövid beszélgetés erejéig volt alkalmunk találkozni, ezért inkább csak érinteni tudtunk olyan kérdéseket, amelyek egy
mélyebb beszélgetés kiindulópontjai lehettek volna, vagy azzá válhatnak a jövőben. A farkaslaki gyökerekkel rendelkező képzőművész, a 
Székelykeresztúr–Marosvásárhely–Kolozsvár életpálya-útvonalat még a rendszerváltás előtt hosszabbra rajzolta – egészen Montrealig. De ott is
kísér(t)i az erdélyi sors.

„Sipos Sándor munkái általában ellenállnak bármiféle verbális, egyértelmű értel-
mezésnek, Umberto Eco hatvanas-hetvenes évekbeli divatos szóhasználatával élve
»nyitott műveknek« nevezhetők. Mindazonáltal nyitott jellegük több olyan tám-
pontot kínál, amelynek révén közelébe férkőzhetünk e technikailag, formai elemeit
tekintve és – egyfajta értelmezhetőség kockázatát vállalva – a racionális-irracio-
nális, köznapi-szakrális merev ellentétet feloldó heterogén együttesnek. Voltaképpen
sajátos, a tudat szintjére emelt »világérzés« spontán megnyilatkozásai, lenyomatai
ezek a munkák. Együtt van bennük, elfogultság nélkül, a mai, de egy régi és legújabb
kultúrákon, korokon, stíluselemeken, tudományos ismereteken, pszichológián, jel-
elméleten és természetesen irodalmon iskolázott művészember vizuális válasza
annak a szociális miliőnek az ingereire, amelyben él(ünk)." 

Mezei Ottó művészettörténész

Sipos Sándor és Ütő Gusztáv
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Hirdetési szelvény

Irányár:  _______________________________

Tel.:  _______________________________

Település: _______________________________

Hirdető személy adatai
Név: ___________________________________
Település: _______________________________
Utca: __________________________________
Szám: __________________________________
Dátum: _________________________________

Csak a szelvényen beküldött hirdetések jelennek meg! Egy szelvényen csak 1 apróhirdetést fogadunk el (max. 25 szó). A feladó adatait
kérjük kitölteni, anélkül a hirdetés nem jelenik meg.  A hirdetés tartalmáért a feladó felel. Lapzárta hétfő 12 óra, ezután érkezett hirdetés csak a
következő heti számban jelenik meg!  Olvashatatlanul kitöltött szelvényekre nem fogadunk el panaszt.

Autó

Eladó 1994-es kiadású, 3 ajtós, 954 cmc
motoros Peugeot 106-os autó. A városban
6,5 litert fogyaszt. Van benne Usb-Radio,
biztosítása novemberig érvényes. Kérésre
képet is tudok küldeni. Ára: 1200 euró, vi-
szont szükség esetén részletben is lehet fi-
zetni. Érdeklődni a 0743-878.114-es
telefonszámon lehet. 

Veszek Ford Fiesta 117 köbcentis személy-
gépkocsinak karburátort. Gyártási év 1979.
Telefon: 0742-798.356.

Lakás

Kiadó bútorozott szoba a Kornisán. A lakás-
ban van központi fűtés, termopán ablakok,
kábel tv, internet. Ára 60 euró/hónap. Ér-
deklődni a 0748-133.096-os telefonszámon
lehet (hétfőtől péntekig 19 óra után), illetve
a xxxxx_9876@yahoo.com e-mail címen. 

A Tudor negyedben két szobás lakás egyik
szobája kiadó. Ára 90 euró/hónap. Érdek-
lődni a 0746.939-744,vagy andrasannama-
ria@yahoo.com.

Elektronika

Eladó Fender Bullet Strat elektromos gitár
és Ibanez IBZ10G gitárkombó, valamint egy
állvány. A három együtt 600 lej, ha valakit
külön érdekelnek a darabok, megbeszéljük.
Érdeklődni az antal_norbert90@yahoo.com
e-mail címen lehet. 

Eladó Nokia E 66-os, fehér színű telefon 4
gigás memóriakártyával. Ára: 520 lej. Ér-
deklődni a 0743-878.114-es telefonszá-
mon lehet. 

Eladó Nokia C6-os mobiltelefon. Töltő nem
jár hozzá, viszont a telefon új. Ára: 600 lej,
enyhén alkudható. Érdeklődni a 0740-
475.111-es telefonszámon vagy 
bustya_attila@yahoo.com email címen . 

Eladó egy DELL D430 laptop a következő
jellemzőkkel: Intel Core 2 Duo 1.2 GHz-es
processzor, 1GB RAM, 12,1-es képernyő
1280x800-as felbontással, 60 GB HDD, WIFI
és bluetooth, SD kártyaolvasó, vga kimenet,
firewire, WinXP és magyar Office 2007 van
rá telepítve (kérésre egyéb is feltehető). A

laptop ideális a mindennapi teendőkre, ze-
nehallgatásra, office alkalmazások futtatá-
sára, internetezésre. Ára: 750 lej. Bővebb
részletekert, fényképekért írhattok a 
fekete_hunor@yahoo.com e-mail címre.

Eladó PowerColor Radeon HD 4770 PCS
HD4770 512MB GDDR5 alig használt, ga-
ranciában lévő videokártya. Memória: 512
MB, 3200 MHz GDDR5, 128 bit. Ára: 340 lej.
Érdeklődni a 0740-252.812-es telefonszá-
mon lehet.

Eladó kitűnő állapotban lévő, fekete-szür-
kés színű számítógép doboz. Akár 4 db 120
mm-es ventilátor is szerelhető bele. 
Irányár: 40 lej. Érdeklődni a 0740-252.812-
es telefonszámon lehet.

Eladó Packard Bell laptop, nagyon jó állapot-
ban a következő konfigurációval : CPU : Core 2
Duo 2ghz 1mb Cache 64Bit, RAM : 3 GB DDR2
800 Mhz, HDD : 320 GB, VID : Intel GMA 4500
MHD, WiFi , UTP, USB kimenetel, DVD-R, web-
kamera, egér, táska. Ára: 1250 lej. Érdeklődni
a hatrix05slk@yahoo.com e-mail címen lehet.

Apróhirdetések

Elmaradt az X-Faktor
koncert!

A DEFENDER Productions rendezvényszervező iroda objektív
okokra hivatkozva lefújta a május 23-ra tervezett X-Faktor kon-
certet. A szervezők azt ígérik, hogy ősszel az X-Faktor turné al-
kalmából élő zenekarral, valamint saját szerzeményekkel
lépnek színpadra az előadók. 

Azon személyek, akik jegyeket vásároltak a május 23-i kon-
certre, visszaválthatják annál a jegyirodánál, ahonnan megvá-
sárolták azokat. Abban az esetben, ha feliratkoznak az ősszel
megrendezésre kerülő koncert várólistájára, 20 százalékos ár-
engedményben részesülnek majd. 

A szervezők a közönség elnézését kérik. Mint azt B. Fülöp Erzsébettől, a diákok ve-
zető tanárától megtudtuk, ez az átjárhatóság
éppen az improvizáció: „Számunkra is nagyon
érdekes és új kísérlet volt, nem tudtuk a vég-
kimenetelét, de többségben mindenki vevő
volt az akcióra. Próbáltunk barátságos, pozitív
kicsengésű produkciókat előadni, játékra ösz-
tönözni a civil embereket” – magyarázta a
művésznő. 

Az utcai performansz során a fiatal színé-
szek interaktív módon is kipróbálhatták ma-
gukat, azonnal észlelve a közönség
visszajelzését. Bende Sándor, a művészek
egyike, valóságos élményként élte meg az át-
járókon való játszást, mint mondta, számára
kihívás volt álarc mögé bújva szórakoztatni az
utca emberét: „Elszomorító, hogy napjaink-
ban mennyire nem figyelünk oda arra, hogy
milyen élményekkel gazdagodunk, amikor el-
jutunk A pontból B-be. A mi szándékunk az
volt, hogy meglepjük mind a járókelőket,
mind a sofőröket, hogy mindössze fél perc
alatt ugyan, de pozitív élményekkel gazda-
gítsuk őket, szebbé varázsoljuk mindennap-

jaikat. Olyan jelenetsorokkal rukkoltunk elő,
melyeket a hétköznapi emberek zöme is ér-
tékelt” – nyilatkozta Bende. 

Bár a járókelők között akadtak olyan sze-
mélyek is, akik fenyegetőzéssel próbálták el-
riasztani a maszkos színészeket, többségük
szívesen bekapcsolódott a produkciókba.

– Egyfajta játékként jellemezném a mai
megmozdulást, melynek célja vidámságot
csalni az emberek hétköznapjaiba. Akinek
volt alkalma arra, hogy megfigyelje a színész
növendékeket, hogy mit tudnak negyven

másodpercbe belesűríteni, biztosan mosollyal
az arcán távozott. Úgy gondolom, minden-
képp szükség van hasonló kezdeményezé-
sekre azok számára is, akik nem jártasak a
művészetben, avagy nem járnak el a szín-
házba – mondta el lapunknak Finna Eszter
járókelő, aki örömmel vett részt a program zá-
róakkordjaként megrendezett nevető flash
mobon is, minek eredményeképp néhány
percig jóízűen nevetett az összegyűlt tömeg.

Fodor Tekla

Átjárószínház a
város központjában

A magántér és a nyilvánosság kapcsolatának határait boncolgatták a Művészeti Egyetem el-
sőéves színész mesteri szakos hallgatói, amikor a főtéri Virágóra körüli átjárókban improvizációs
jelenetekkel lepték meg a gyalogosokat. A fehér maszkokat viselő fiatalok, május 23-án külön-
böző hangulatok ábrázolására vállalkoztak, azt kutatván, van-e átjárhatósága a teátrális for-
mának, abban az esetben, ha kikerül az utcára. 



13. oldalHumor <<május 25–31.

Fő-főszerkesztő: Molnár Tibor

Próbanépszámlálás. Az Európai Unió ösz-
szes tagállamához hasonlóan idén Romániában
is népszámlálást végeznek; az őszi, október 22–
31. között zajló általános országos parasztlel-
tárt készítették elő május közepén Maros
megyében, amikor a megyeközpont egyes ut-
cáiban, valamint Marosszentkirály és Mezőcsá-
vás két-két körzetében végeztek
próbanépszámlálást. Az illetékesek elmondása
szerint az akció sikeres volt: az emberek kilenc-
ven százaléka úgy tett, mintha beengedte
volna a kérdezőbiztosokat.

Miss Marosvásárhely. A helyi szépségver-
seny évek óta a Marosvásárhelyi Napok egyik
legnépszerűbb eseménye. Az előválogatáson
marosvásárhelyi lakhellyel vagy tartózkodási
engedéllyel rendelkező, 14–23 év közötti, 165
centinél nem alacsonyabb szépségek vehettek
részt; maga a verseny lapzártával egy időben
zajlik, ezért a győztes kilétét következő lapszá-
munkban áruljuk el. Nagyon reméljük, hogy
szép lesz, de azt még jobban, hogy lány,
ugyanis azok után, hogy az ázsiai Azerbajdzsán
nyerte az Eurovíziós Dalfesztivált, és városunk-
ban nappal rendezték a Múzeumok Éjszakáját,
bármit el tudunk képzelni… Ugyanakkor bí-
zunk abban is, hogy itt tartják a Marosvásárhe-
lyi Napokat, és nem Segesváron vagy
Dicsőszentmártonban.

Aki kíváncsi, megnézheti: tényleg sajt-
ból van? A kereskedelmi célú űrutazás legme-
nőbb cége, az amcsi Space Adventures
nemrégiben előrukkolt legújabb ajánlatával: a
Föld körüli utak, illetve a nemzetközi űrkócerá-
jon töltött néhány nap után a Hold megkerülé-
sére is lehetőségük nyílik az űrturistáknak. A
tervek szerint kábé öt év múlva indulna az első
Hold-túra, egy ruszki Szojuz űrhajóval, amely-
ben a pilóta mellett két űrturistának van hely;
jó hír, hogy az első útra egyelőre csak egy jegyet
foglaltak le, a másik hely még szabad. Az vi-
szont már kevésbé jó, hogy a Hold-nézegetős
űrspacír nem valami olcsó; egész pontosan 150
millió dollár, de all-inclusive. Mivel többségünk
eléggé megérezné egy ekkora összeg kicsenge-
tését, talán jobban tesszük, ha megvárjuk a fa-
pados változatot.

Matekből felmentve.„Az egész világnak
elég a megújuló energia” – tudatja velünk az
örömhírt a kakasos napilap, nagy piros betűk-
kel, majd így folytatják: „Az emberiség teljes
energiaszükségletének nyolcötödét fedezni le-
hetne megújuló energiával négy évtizeden
belül – állapította meg frissen bemutatott je-
lentésében az ENSZ Éghajlat-változási Kor-
mányközi Testülete (IPCC).” No comment.

Virágóra. Idézet a Marosvásárhelyi Polgár-
mesteri Hivatal sajtóosztályának közleményé-
ből: „A mai naptól kezdődően, egészen késő

őszig több mint 7000 tő virág méri az idő mú-
lását Marosvásárhelyen. A város szimbóluma,
a Rózsák terén található Virágóra több mint
negyven éve hűséges és diszkrét tanúja a ro-
mantikus találkozásoknak, és központi motí-
vuma a szabadtéri rendezvényeknek. Az elmúlt
négy évtized alatt sosem késett, mindig mu-
tatta a pontos időt, kiegészítve a Rózsák teré-
nek színvilágát(…) A Virágóra évszaktól
függetlenül az értékek szimbóluma, amit meg-
osztunk egymás közt. Csodáljuk most, így 
nyárelőn, a virágok színeinek játékát, ott, ahol
az óra méri a pillanatokat! Ostobaságból ne pró-
bálkozzunk azzal, hogy elköltöztessük onnan,
mert… az idő úgyis múlik!” Nos…, aki ennél
bugyutábban, giccsesebben, közhelyesebben,
émelyítőbben tud fogalmazni, az előtt le a mű-
anyag bokrétával díszített zsirardikalappal!

Hát ez állati! Szenzációs hírt közölt a na-
pokban az amerikai New Scientist hetilap: egy
japán, tudományos berkekben összeférhetet-
lennek és kekeckedőnek ismert biológusnak si-
került bolhából elefántot csinálnia! A fekete,
hatlábú ormányos egyfolytában szökdécsel, rá-
adásul csíp is, és naponta hetven liter vért iszik,
ezért hamarosan el fogják altatni. Ennek leg-
jobban Pin Chi, a kutató kiskutyája örül, aki már
nem tudja, hova bújjon, mert a bolhaelefánt
folyton rá akar ugrani.

Szinkronizélés. Egy nemrégiben szociál-
demokrata képviselővé átvedlett folkénekes,
Victor Socaciu (legénykori nevén: Szakács
Győző) ama zseniális ötlettel állt elő, hogy
ezentúl az összes – tévében sugárzott – filmet
le kellene szinkronizálni románra; a derék ku-
rafi, azaz hazafi a román nemzeti identitást félti
a feliratozott filmektől. Talán mondani sem kell,
hogy a megkérdezett román filmes szakik or-
bitális marhaságnak tartják a kezdeményezést;
vélhetően azért, mert az. A süketek és nagyot-
hallók egyből felkapták a fülüket, vagyis a fe-
jüket, hogy ők ily módon meg lennének fosztva
a filmnézés örömétől, az analfabéták viszont
örülnek a dolognak, sőt, még egy támogató pe-
tíciót is megfogalmaztak ügyvédi segítséggel,
csak nem tudják aláírni. Amennyiben az alsó-
és felsőház is rábólint a projektre, fölösleges
lesz bármiféle tiltakozás, és minden bizonnyal
remekül fogunk szórakozni… Mert például a
híres Csillagok háborújás mondat, amikor az
asztmás fekete főgonosz közli Luke-kal, hogy
elsőfokú rokonok: „Luke, I’m your father!”, szóval
az még magyarul is elég mókás: „Luke, én va-
gyok a faterod!”, románul viszont egyenesen rö-
hejes lesz: „Luke, eu sunt tatăl tău!”. Arról már
nem is beszélve, amikor majd a terminatoros
„I’ll be back” ígéret hangzik el olyan jó oltyáno-
san: vin înapoi amu, bade!

Állat, kert. Ha minden úgy lesz, ahogy azt
Móricka, illetve az igazgató úr, Bereczki Boldi-

zsár elképzelte, őszig befejeződnek a Marosvá-
sárhelyi Állatkert felújítási és átalakítási mun-
kálatai. Már épülget az elefánt- és zsiráfház –
utóbbi valszeg emeletes lesz –, melyeket vár-
hatóan 2012-ben vesznek birtokukba az afrikai
tohonyák. „A munkál(l)atok végeztével az ál-
latkert látogatói egy szinte érintetlen (?), ter-
mészetes környezetben sétálhatnak majd.
Elektromos járművek vásárlását is tervezzük,
amelyeket ki lehet majd bérelni; a séta egész-
séges, de ha egy anyuka 2–3 órán keresztül
viszi az ölében a kisgyerekét, akkor már nem”
– nyilatkozta a polgármeister a helyszínen tar-
tott sajtótájékoztatóján. Ó, drága ember, a pad,
ó, mondd, a pad mire való? Mondá még azt is
a selejtes (seb)észkombájn, hogy a belépőjegy
mellé egy állatkert-térképet is fognak kapni a
bámészok, amelyeken az állatokkal kapcsolatos
információk is szerepelnek majd. Mi pedig ja-
vasoljuk, hogy azt a huszonöt térfigyelő kame-
rát, amelyeket a város forgalmas helyein és
veszélyes kereszteződéseinél terveznek felsze-
relni, inkább az állatkert fáira pattintsák fel.
Akkor majd fel se kell dzsesszelnünk a Somira,
ha állatnézegethetnékünk támad: egyszerűen
és kényelmesen, az otthoni karosszékben ter-
peszkedve felosonunk a polgármesteri hivatal
honlapjára, és szemlélgethetjük őket. Habár ezt
már most is megtehetjük…

Való Világ 5. Alig ért véget a Való Világ 4,
hamarosan indul az újabb széria, ám okulván
abból, hogy az érdektelen és unalmas játékosok
miatt a legtöbbször egyszerűen nézhetetlen volt
a műsor, ezúttal kissé körültekintőbben válogat-
ták ki a leendő szereplőket. Ismerkedjünk meg
néhányukkal (hetente egy játékost mutatunk
be, mert ők is szerre költöznek be a villába):

Tapló Tivadar, alias Velő, 41 éves, kido-
bóember egy éjszakai szórakozóhelyen.
Már az óvodában is nagyon agresszív kisfiú volt,
állandóan tépte ki a pillangók szárnyát és a tár-
sai karját, ezért ötéves korában a mandulájával
együtt kivették a homloklebenyét is, de hiába.
Az általános iskola harmadik osztályának elvég-
zése után behívták katonai szolgálatra. Egyik
munkahelyén egyszer egyedül laposra vert két
osztály érettségi bankettező diákot és tizenhá-
rom tanárt. Mindig először üt, csak utána kér-
dez. Edzőtermekben szocializálódott, a nők csak
félelemből mennek el vele. Kedvenc étele a csü-
lök, kedvenc itala a langyos zsír. Az IQ-ját még
senkinek sem sikerült megmérni. Imád leda-
rálni különféle dolgokat, és hobbiból jár disznót
ölni a környező falvakba. Kanálisfedőket és
Dancs Annamari-képeket gyűjt.

KÖZKEDVELT SLÁGEREK
CIGÓ VÁLTOZATBAN
– EDDA: Agyoncsaplak, Hájnálka! (Hűtlen)
– ILLÉS: Putrinóta (Kéglidal)
– IRON MAIDEN: A primár rendszáma (The

Number Of The Beast)
– ABBA: Anyád tuggya, té? (Does Your Mother

Know)
– ARADSZKY LÁSZLÓ: Húzzá’ a vérbe! (Isten veled,

édes Piroskám!)
– LGT: Aggy egy falást nekem az ételedből (Adj egy

percet nekem az életedből)
– OMEGA: Énérgiatakarékos égő (Petróleumlámpa)
– HUNGÁRIA: Sári mentát szárít (Hotel Menthol)
– V-MOTO’ROCK: Máma szabadulok (El kell, hogy

engedj)
– IRON MAIDEN: A purádék (Children Of The

Damned)
– DESTINY’S CHILD: Meggyütt a segély (Survivor)
– APOSTOL: Remélem nem lesz otthon senki (Ma

este felmegyek hozzád)
– CSERHÁTI ZSUZSA: Indulás a temetőbe (Kicsi,

gyere velem rózsát szedni)
– BERGENDY: Ürgepörkölt (Hadd, főzzek ma

magamnak)
– DEMJÉN FERENC: Csókolna meg a mozdony!

(Szerelemvonat)
– KÉPZELT RIPORT…: Sárpatak (Arra születtem)
– EDDA: Hogy a kolera jelölne be az IWIW-en!

(Fohász)
– JOE PESCI: Pléhkazán, bili (Yo Cousin Vinny)
– HOBO: Occsó a karóra! (Három óra húsz)
– BRUCE SPRINGSTEEN: Fizessed ki a tyúkat (Pay
Me My Money Down)
– LGT: Kikapott a rányi (Kék asszony)
– EDDA: Ne féljetek, magyarok, megjöttek a

cigányok (Győzni fogunk)
– KREATOR: Disznyóvágás (Pleasure To Kill)
– AC/DC: Fagyott sár (Black Ice)
– HOFI: Próbáld meglazítani (Próbálj meg lazítani)
– FONOGRÁF: Gyere mán, hogy mérnék meg a

beleddel a főuccát (Jöjj, kedvesem)
– GUNS N’ROSES: Haldoklik a dádé (Knocking On

Heaven’s Door)
– KÉPZELT RIPORT...: Enni kéne (Menni kéne)
– VILLAGE PEOPLE: Dzsájj el vízé’! (Y.M.C.A.)
– OVER KILL: Koma (Coma)
– OZZY OSBOURNE: Kizsuppoltak sz*rköziék

(Mama, I’m Coming Home)
– PURULENT INFECTION: Gyerünk a dögkútra

(Exhuming The Putrescent)
– JESUS CHRIST SUPERSTAR: B*ssza meg

Heródes! (King Herod’s Song)
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Orális szex

– Nagyapó, mesélj arról, amikor egy-
szer régen a Dominique Strauss-Kahn
bácsi csúnyát csinált. És nagyapó, ne fe-
lejtsd el elmondani az esetben rejlő mély
szimbólumot…

(Hiába no, ilyen felkészültek és vá-
lasztékosak lesznek a gyerekek két–há-
romszáz év múlva.) A nagypapa meg,
aki feltételezhetően egy olyan vaga-
bund hajlamú nagypapa leend, imi-
gyen fog válaszolni:

– Tudod, kisunokám, egyszer régen,
abban a sötét, mocskos és elviselhetet-
len világban, amelyet elődeink össze-
hoztak maguknak, és amelyről azt
gondolták, hogy a létező világok leg-
jobbika, az a Dominique Strauss-Kahn
bácsi egy New York nevű rémes város
egyik szállodájában orális szexre akarta
kényszeríteni a szobalányt.

– És mi a dologban a szimbólum,
nagypapa?

– Hát az, kicsim, hogy ez a Strauss-
Kahn bácsi és az ő szervezete, az a bi-
zonyos IMF, a szobalány előtt már
megszopatta a fél világot. Pénzért szo-
pott a világ, és azok a réges-régi em-
berek azt hitték, ez így van rendjén.

Ezért lett nekik végük. A Strauss-Kahn
bácsi pedig úgy gondolta egy idő után,
hogyha már egyszer a fél világ cumizik
őneki, miért pont egy szobalány lenne
akadály. Hát így járt, kisunokám, a Stra-
uss-Kahn bácsi, és így jártak a régi em-
berek.

Itt be is fejezhetnénk ezt az egészet.
Azzal a jóleső érzéssel, hogy a dolgok
előbb-utóbb a helyükre kerülnek vala-
hogyan, s hogy talán mégiscsak van jó-
isten, aki elrendezi az ügyeket,
méghozzá úgy, hogy mindig legyen va-
lami mély szimbólum. Ami megmarad.
Amire lehet emlékezni. Hátradőlhet-
nénk elégedetten a fotelban, arra gon-
dolva, hogy alig egy esztendeje még
éppen bennünket akart szopatni a Stra-
uss-Kahn bácsi, és nagyon csodálko-
zott, hogy nem megy, ugyanis azelőtt
oly’ készséges volt hozzá mindenki
itten. Aztán kirúgták, egyik percről a
másikra. Éppen úgy, ahogy most me-
nekült előle a szobalány. Ez pedig a mi
saját, külön bejáratú kis szimbólu-
munk, s mi tagadás, elég jó érzés mind-
ezt így végiggondolni.

Igen ám, de az undorító történetnek

vannak azért egyéb leágazásai is.
Mondhatnám, ha már összeesküvés-el-
mélet, hát legyen kövér! Lássuk csak
mindenekelőtt, mit tudunk erről a Stra-
uss-Kahnról azonkívül, hogy az IMF ve-
zérigazgatója, s hogy szereti az orális
szexet. Hát azt tudjuk róla, hogy ő (volt)
Sarkozy francia elnök potenciális kihí-
vója a közelgő elnökválasztáson. Ez az
erőszakos, undorító vén disznó lett
volna a baloldal jelöltje Sarkozy ellené-
ben. Vagyis kinek jött a legjobban, hogy
a New York-i szobalány nem volt egy
ócska kis kurva, mint a fél világ, hanem
ellenállt? Hát Sarkozynek jött a legjob-
ban. S ezen a ponton az összeesküvés-
elméletek lelkes hívei csak feltesznek
néhány kérdést. Már csak azért is, mert
az összes összeesküvés-elméletről, még
a legvadabbakról is kiderül idővel, hogy
mind-mind maga a rögvalóság.

Tehát muszáj eltöprengenünk azon
például, vajon véletlenül futott bele a
vén disznó a rossz szobalányba? Nem
tudjuk, nem tudhatjuk… Azt viszont

tudjuk, hogy Sarkozynek már az előző
választáskor is óriási szerencséje volt.
Emlékeznek még? Az előző választás
idején kigyulladtak Párizs külvárosai. Az
arab és egyéb színes bevándorlók gyúj-
togattak, törtek-zúztak, öltek. S miköz-
ben a liberális értelmiség világszerte
hülyeségeket beszélt az ügy kapcsán,
aközben a francia középosztály az égő
külvárosok éles fényében észrevette,
hogy végképp elege van a multikultu-
rális lószarból, amit nem mellesleg a
Strauss-Kahn-félék erőltetnek rá, üzleti
alapon. S miközben Sarkozy ellenfelei
nyomták az ilyenkor szokásos, politika-
ilag korrekt dumát, Sarkozy ellentmon-
dást nem tűrő hangon közölte, hogy
neki is elege van, és rendet fog tenni. A
francia középosztály meg párás sze-
mekkel rohant behúzni az X-et neki.

Sarkozy elnök lett, s láss csodát: a
külvárosok elcsitultak. Megjuhászod-
tak. (Ha a választási kampány kellős kö-
zepén majd ismét fellángolnak a tüzek
arrafelé, az összeesküvés-elméletek
hívei megveregethetik saját vállukat.
Majd meglátjuk…) Egy szó mint száz,
Strauss-Kahn feltehetőleg roppantul

elcsodálkozott, amikor a szobalány
nemet mondott őneki. S már csak akkor
csodálkozott nagyobbat, amikor le-
szedték a repülőgépről. És most ül Stra-
uss-Kahn valami amcsi rendőrségi
fogdában, és nem érti. Hiszen olyan
szépen indult. Olyan szépen, engedel-
mesen szopott mindig mindenki. Olyan
hihetőnek látszott a francia köztársa-
sági elnöki szék.

És most vége. És Strauss-Kahn
dühös. Ugyanis ő tudja, ha kiderülne,
hány szobalány és hány ország tesz ele-
get a világ hatalmi elitjének, bizony el-
néptelenednének a nagy és komoly és
drága székházak, és magukra marad-
nának a világ proletárjai. Nem baj.
Majd két–háromszáz év múlva egy
nagypapa ezt is tudni fogja. És el fogja
mesélni a kisunokájának a szimbólu-
mot, s az erkölcsi tanulságot. 
Dominique Strauss-Kahn pedig nem
érti az egészet. Az ő jövője, az ő jövőjük
holnapig tart – ugyanis.

Bayer Zsolt

Nem tudom, átok-e vagy áldás, de az biztos, hogy bennünket nem
fog körülvenni az ismeretlenség jótékony homálya úgy, mint At-
lantiszt. Hogy ez a mi civilizációnk is el fog süllyedni, bizonyos. De mi
fényes, nyúlós csíkot húzunk magunk után, mint a meztelen csiga. Ez
a mi csíkunk az elektronika, s benne a hírek világa. S ez túl fog élni
bennünket, mint a szégyene Josef K.-t. Majd két–háromszáz év múlva
pedig egy kisgyerek este odaül a nagypapája ölébe, és kérlelni kezdi:

Orbán titkos tervei: Legközelebbi munkatársai sincsenek beavatva

A baloldali liberális Gazeta Wyborcza
szerint Orbán Viktor konzervatív kormá-
nya egy év alatt annyit tett, hogy végre
foglalkozhatna „megtépázott arculatá-
nak” javításával is, ám egyre csak halad
tovább a változások és a reformok útján.
Bár a GDP növekedésnek indult, akár-
csak az ipari termelés és a foglalkozta-
tás, a válság jelei szembetűnőek

Budapesten: lemérhetők a szép sugáru-
tak bezárt üzleteinek, az eladásra kínált
luxusingatlanoknak és az üresen tá-
tongó, bérlőkre váró irodáknak a szá-
mán, az utolsó forintjaikat számolgató
nyugdíjasok arcán vagy a hajléktalanok
utcai fekvőhelyein.

Miközben Varsó változik és növek-
szik, Budapest, bár változatlanul szép,

mintha zsugorodna – írja a lap. Az Eu-
rópai Unióban egyetlen kormány sem
merészelt volna olyan intézkedéseket
hozni, mint az Orbán-kormány – álla-
pítja meg a tudósító, sorolva a tárgyalá-
sok megszakítását a Nemzetközi
Valutaalappal, a válságadók bevezeté-
sét, a médiatörvényt, az új alkotmányt,
„amely még Ban Ki Mun ENSZ-főtitkár
figyelmét is felkeltette”. A magyar mi-
niszterelnököt azonban nem zavarja a
bírálat, a reformok folytatódnak, jólle-
het azok negatív hatással lehetnek a
kormányfő és a jobbközép kormány
népszerűségére, mint ahogy ezt a leg-
utóbbi közvélemény-kutatások jelzik is.

A tudósító kitér a tervezett közigaz-
gatási reformra. Folyik a vita a kormány-
pártban a felsőoktatási reformról,
amelynek következtében akár a felére
csökkenhet a felsőoktatási intézmények
száma. Megemlíti az iskolalátogatási
korhatár tervezett leszállítását 15 évre,
„a szürkegazdaság ellen hirdetett had-

járatot”, valamint a családtámogatási
rendszert a népességcsökkenés vissza-
fordítására. Idézi a Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztérium egyik magas
rangú hivatalnokát, aki szerint „lehet,
hogy veszítünk népszerűségünkből, de
elértük, hogy nem ülünk egy padban
Görögországgal, amely nem boldogul
nemzetközi segítség nélkül”.

Végül megállapítja: a Fidesz vezér-
elvű párt, mindenről Orbán Viktor párt-
elnök-kormányfő dönt. Még
legközelebbi munkatársai sem tudják,
mik a tervei. „Vajon csupán a hatalom
megtartása érdekli a 2014 utáni követ-
kező hivatali időszakra, vagy olyan meg-
újítóként akarja beírni magát a
történelembe, aki – mint könyvében fo-
galmazott – visszaadja hazájának a
méltóságot és az erőt? – teszi fel a kér-
dést a tudósító.

A konzervatív Rzeczpospolita Orbán
mindent megnyes, amit csak lehet című
tudósításában megállapítja: „a jobbkö-

zép Fidesz-kormány reformjaitól némi-
leg elfáradt magyarokat a reformok
újabb hulláma várja”. Szintén tájékoztat
a közigazgatás karcsúsításáról, a bíró-
sági, a köz- és felsőoktatási reformter-
vekről, a szociális segélyek és a
rokkantsági, illetve korkedvezményes
nyugdíjak átalakításáról, „amit a Magyar
Helsinki Bizottság már bírált amiatt,
hogy megsértik az európai emberi jogi
konvenciót, hiszen szerzett jogokat az
állam nem vonhat meg”. Idézi Navra-
csics Tibor közigazgatási és igazságügyi
minisztert, aki szerint abszurdum, hogy
Magyarországon 30 ezer aktív rendőr
mellett 30 ezer nyugdíjas rendőr van,
akik nem töltötték be az 57. életévüket.

Végül szintén közvélemény-kutatási
adatokat idéz, amelyek szerint bár csök-
kent a Fidesz népszerűsége, de az még
mindig kétszerese az MSZP-ének és
több mint háromszorosa a Jobbikénak.

Heti Válasz

Az Orbán-kormány első évének mérlegéről, a már bevezetett vagy bevezetendő reformokról, azok társadalmi fogadtatásáról, bel- és külpolitikai
következményeiről közölt helyszíni tudósítást a két legismertebb lengyel napilap.

„Lehet, hogy veszítünk népszerűségünkből, de
legalább nem ülünk egy padban Görögországgal”
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A közeljövőben elképzelhető
az európai kupaszereplés

– Elnök úr, sokak számára megle-
pően sikeres szezont zár a FCM. Ön
egyike volt azon optimista embereknek,
aki már az első évadtól kezdve biztos
volt a bentmaradásban, mi több, a baj-
nokság első tíz csapata közt látta az
együttest. Hogyan értékeli ezt az idősza-
kot?

– Így van. Mint minden kezdet, na-
gyon nehéz volt. Nehéz volt már a C-
osztályban, aztán a B-ben is, utólag az
első osztályban is. Éreztük, hogy a vá-
rosnak ismét szüksége van egy első
ligás csapatra, és ennek érdekében
mindent megtettünk. A szurkolókon
kívül végig magunk mellett éreztük az
önkormányzatot. Valóban, a kitűzött cél
a kiesés elkerülése volt, de hittem, hit-
tünk a vezetőséggel mind Sabău edző-
ben, mind a játékosokban, s abban is,
hogy végül sikerül  a középmezőnyben
végeznie a csapatnak. Amúgy az A-osz-
tály egy teljesen más világ, ahol telje-
sen más focit játszanak a játékosok,
mint az alacsonyabb osztályokban, más
emberek dolgoznak az együttesek
körül, másak a kapcsolatok.

– Sokak szerint az együttes nyerő
kártyája először is Sabău edző volt. Meg
van elégedve a vezetőség az általa kifej-
tett munkával?

– Tökéletesen, hiszen egy profi
szellemben dolgozó szakemberről van
szó, ezért is szándékunk vele tovább
dolgozni, folytatni az elkezdett mun-
kát. A legfontosabb, hogy bennmarad-
tunk az A-osztályban, megvan az
együttes licence, a többi pénz és hoz-
záállás dolga.

– Kik azok a játékosok, akik ön sze-
rint jelest alkottak a bajnokság során és
kik azok, akik távozni fognak a keretből?

– A játékosok szinte egyforma tel-
jesítményt nyújtottak, ez még a rúgott
gólokból is tükröződik, nehezen lehet
kiemelni valakit a keretből, itt csapat-
munkáról van szó. A vezetőedző az a
személy, aki értékeli majd a játékosok
idény alatti teljesítményét, majd az
alapján válik el, hogy kik maradnak, és
kik távoznak a csapattól. 

– Ha a bajnokság végső sorrendjét te-
kintjük, kevés pont választja el a FCM-t
az európai helyet biztosító utolsó helytől.
Tatár Béla szerint idővel gondolhatnak-e
erre a szinte minden hazai mérkőzésen
szép számban jelen levő, mindig is a csa-
patot buzdító szurkolók?

– Igen, a közeljövőben ez is elkép-
zelhető. Gondoljunk csak arra, hogy
valóban csak néhány pont a különb-
ség, de itt sok minden közrejátszott.

Jobb összpontosítással, feljebb is vé-
gezhettünk volna a tabellán.

– Köztudott, sikerült egy igazán fon-
tos, tapasztalt játékirányítót Vásár-
helyre csábítani, a csíkszeredai
illetőségű Ilyés Róbert személyében…

– Erről csak akkor beszélek, ha már
minden biztos a szerződésével kapcso-
latosan.

– Megtudhatják a Központ olvasói,
kik azok a labdarúgók, akiket az elnök
szívesen látna a FCM színeiben focizni a
következő idényben?

– Egyelőre semmi biztosat nem
mondhatok, de ígérem, egyszer majd
visszatérhetünk erre a beszélge-
tésre....

Interjú Tatár Bélával, a FCM A-osztályos labdarúgócsapata igazgatótanácsának elnökével, aki az utolsó hazai, kolozsvári Universitatea elleni bajnoki
mérkőzés előtt válaszolt a Központ kérdéseire a csapat szereplésével kapcsolatosan.

Az elmúlt hét végén a marosvásárhelyi Sportcsarnokban került sor az országos iúsági taek-
wondo bajnokságra (WTF) és a második ízben megrendezett Tornado-kupára is, melyet a helyi
azonos nevű magán önvédelmi sportegyesület szülői segítséggel közösen rendezett. A kupán
14 klub több mint negyven, 6–14 év közötti gyermek- és kadetsportolója vett részt.

Vereséggel búcsúzott a FCM közönségétől

FCM–U Kolozsvár 0–2
Már a 4. percben büntetőhöz jutott Sabău legénysége,

miután a kolozsvári Cucui a tizenhatos területén buktatta
a betörő Astafeit. Fl. Dan csapatkapitány bal sarokba tartó
lövését Matache gyors vetődéssel hárította. Az első félidő
végéig szinte csak a középpályán folyt az oda-vissza ado-
gatás, a kolozsváriak védekező stílusban futballoztak, a
hazaiak meg nehezen alakítottak ki gólhelyzetet. A félidő
vége felé előbb Păcurar távoli, majd Cojocnean bal lábas,
közeli lövését hárította Balauru, aztán Fl. Dan 25 méteres
bombája szállt mellé. Az 52. percben Fernandes a tizen-
hatos előterében felvágta Machadót, a szabadrúgást Pă-
curar, a sorfal mellett, jobbal a jobb sarokba helyezte.
0–1. A kapott gól után a hazaiak edzője csatasorba állí-
totta a védőt, Lucian Munteanut, majd Răduţát és Ruizt,
de egyikük sem jeleskedett. A kolozsváriak még szereztek
egy gólt a 74. percben Machado révén, aki nagy hazai vé-
dőhiba révén lett eredményes. 

Ezzel a vereséggel a FCM a 11. helyen zárta a bajnok-
ságot, 45 pontot szerezve, 12 győzelemmel, 9 döntetlen-
nel és 13 vereséggel. Mindenképp dicséretre méltó az
együttes bajnokság végi teljesítménye, hiszen a bajnok-
ság kezdetén sokan biztos kiesőnek vélték az együttest.
Ami megnyugtató és főleg érdekesség számba menő a
csapattal kapcsolatosan, hogy a vezetőség jövőre erősí-
teni fogja a játékoskeretet, az edző is marad, akivel szó-
ban már megegyeztek, így minden valószínűséggel egy
jobb, ütőképesebb együttes alakulhat ki Marosvásárhe-
lyen a következő idényre. 

Az oldalt szerkeszti: Czimbalmos Ferenc-Attila

– A Tornado Taekwondo Sportegyesüle-
tet két éve alapítottam. Mihai Chiorean ok-
tatóval közösen óvodákban és iskolákban
kerestünk tehetséges, küzdősportot űzni
szerető gyerekeket, jelenleg hatvan, 4–22
év közötti sportolója van klubunknak. Szá-
momra a legnagyobb öröm, amikor meg-
látszik a munkánk gyümölcse, és a
dobogón látom tanítványaimat – nyilat-
kozta a verseny házigazdája, a Tornado
egyesület elnöke, edzője, az egy danos
Máthé Sándor. A taekwondo koreai eredetű
harcművészet, ütéseken, rúgásokon, hárí-
tásokon alapul. Ezen kívül öltözete, harci
technikái, valamint fokozatrendszere is
nagyban hasonlít a karatéhoz, ahol a spor-
toló a legjobban van védve a védőruha se-
gítségével. Ugyanakkor a gyerekek
tiszteletet is tanulnak az ellenféllel szem-
ben, és zsenge kortól pozitívan fejlődik
szellemük és fizikai ellenállóképességük.
Jelenleg az egyesület keretén belül több or-
szágos bajnok tehetség sportol, itt megem-
líthetem Máthé Norbertet, Talán Krisztát,
Ungur Cătălint, Rareş Fantanát.

A 2003-as születésű, +25 kg-os kategó-

ria versenyzője, a marosvásárhelyi Lőrincz
Norbert már több hazai rendezvényen re-
mekelt. Az idei februári, Besztercén sorra
került ILYO-kupán bronz-, míg a Köztársa-

ság-kupán aranyérmet szerzett, akárcsak a
II. Tornado-kupán. Norbert nemcsak a sport
terén sikeres, hanem az iskolában is jeles
tanuló, szülei nem kis örömére.

A legfontosabb, hogy
bennmaradtunk az A-
osztályban, megvan
az együttes licence, a
többi pénz és hozzáál-
lás dolga.

II. Tornado taekwondo-kupa



16. oldal >> Szórakozás május 25–31.

Egy fickót telefonon felhívja az orvosa:
– Uram, tegnap megkaptuk a tesztek eredményét. Sajnos
van egy rossz és egy még rosszabb hírem.
– Mi a rossz hír?
– Önnek halálos betegsége van, maximum 24 órája van
hátra.
– Úristen, és mi az ami ennél is rosszabb hír?
– Tegnap elfelejtettem szólni. 

– Mi lesz Hófehérkéből, ha megfogja a magasfeszültségű
áramvezetéket?
– Hamupipőke.

Dolgozók esti iskolájában két túlkoros diák:
– Van házid?
– Van, persze. Tölthetek?

– Pistike, hol voltál tegnap?
– Nem jöhettem tanító bácsi, leégett a boltunk.
– Rémes, és hol voltál tegnapelőtt?
– Előtte mindent össze kellett csomagolnunk.

– Jean, hozza ide a távcsövemet!
– Jó, de minek uram?
– Mert egy távoli rokonom temetésére megyek.

A szőke nő boldogan újságolja a barátnőjének:
– Ezzel a gáztűzhellyel jó vásárt csináltam! Három hete
gyújtottam meg a lángot, és még most is ég!

Viccek

A Barni-sorozat harmadik darabjában nem csak Barnit

láthatják viszont „barátai”, hanem megismerkedhetnek húgaival,

Hannával és Dorkával is. A két könyvből – Barni második könyve

és Ikrek könyve – álló kötet nyomon követi az immár iskolás Barni

kalandjait, repülők, buldózerek, görkori-forradalmak, iskolás

élmények, önálló megvalósítások világába enged bepillantást,

majd a kistestvérek megszületésének varázsa, az együtt játszás

forgataga, a közös csínytevések és az ikrek szimpatikus, sajátos

világa ragadja magával az olvasót. 

Könyvajánló

Z á g o n i  B a l á z s :  B a r n i  é s  a  l á n y o k

C M

Y B

C M

Y B

Küldjön be négy heti megfejtést, és nyerjen! A helyes megfejtők között minden hónap utolsó hétfőjén egy hónapra szóló előfizetést sorsolunk ki.
Címünk: Marosvásárhely, Rózsák tere 16. szám


