
Hír és hírháttér

Csúszik a repülőtér
felújítása

Lemondását kéri Lokodi Edit, a Maros Megyei
Tanács elnöke, a marosvásárhelyi Transilvania
repülőtér igazgatójától, Ştefan Petru Runcantól
a reptéren végzett felújítási munkálatok késé-
sére hivatkozva. A júniusi soros megyei tanácsü-
lésen Lokodi beszámolt arról, hogy első ízben
2010. december 30-ig kellett volna lezárni a 
2 millió lej értékű beruházás kivitelezését.
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>>> 4. oldal Kultúra

Nem akarja 
veszni hagyni a színházat

Csak egy erős színház mellett lehet egy erős
egyetem, és fordítva. A kettő pedig jelenleg
nincs összhangban egymással – így véle-
kedik Gáspárik Attila, a Művészeti Egyetem
rektora, aki, ha minden jól megy, hamarosan
átkerül a Nemzeti Színház vezérigazgatói
tisztségébe. Onnan az európai piac felé sze-
retne nyitni.

Sport

Trandafir Norbert 
négyszeres országos bajnok!

A bukaresti Lia Manoliu sportbázis olimpiai
méretű (50 m) uszodájában került sor az or-
szágos hosszú távú úszóbajnokságra. A ma-
rosvásárhelyi úszósport jelenlegi legkiválóbb
és legsikeresebb úszója, Trandafir Norbert, aki
a CS Universitar színeiben versenyez, kiválóan
szerepelt a megmérettetésen, négy verseny-
számban is arany  érmet szerzett.  Az 50, 100,
200 méteres sprinten és az 50 méteres pil-
langón sem talált legyőzőre városunk fene-
gyereke. Trandafir egy ideje Bákóban edz és
készül fel a versenyekre ideális feltételek mel-
lett az 50 méteres olimpiai méretű fedett
uszodában, ahol jelenlegi edzője Ovidiu Ga-
leru. A román országos verseny előtt, Tranda-
fir Norbert Barcelonában vett részt a híres
Mare Nostrum versenysorozat keretén belül,
ahol európai szinten híres és tapasztalt úszók
versenyeztek. Norbi a 100 méteres sprintben
a 6. (00:50:21), a 200 méteren a 9. (01:50:71)
lett, míg az 50 méteren a 38. helyen végzett
több mint száz sportoló közül.
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Lapunk előfizethető Maros megye összes postahivatalában (katalógusszám: 15429).

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

Az RMDSZ-nek még akad
munkája a parlamentben

Egységes álláspont alakult ki a június 25-ei Szövetségi Képviselők Tanácsának ülésén,
ahol a képviselők elsősorban a közigazgatási reformról, a fejlesztési régiók 
átszervezéséről és a kisebbségi törvényről tárgyaltak. A vitát megelőzően újra 
megválasztották elnöknek Biró Rozáliát, Nagyvárad alpolgármesterét, főtitkár-helyettesi
tisztségbe pedig Bodor László, Hegedűs Csilla, Horváth Anna és Székely István került.

>>> 3. oldal

Zöldek

Kíváncsiskodó turisták
Marosvásárhelyen

A nyár beköszöntével egyre több hátizsákos
fiatallal vagy éppen csoportos nézelődővel
találkozhatunk elsősorban a város központ-
jában. Amióta a Wizz Air légitársaság meg-
növelte a Marosvásárhelyre érkező járatainak
számát, egyre többen fordulnak meg az egy-
kori Székelyvásárhelyen és nagy érdeklődés-
sel kutatnak a látnivalók után.

>>> 6. oldal >>> 7. oldal

EXKLUZÍV!

Hamarosan exkluzív 
információkat osztunk 

meg olvasóinkkal. 
Egy jó nevű, országosan ismert 

és szakmailag elismert
közvélemény-kutató cég

felmérésének eredményeit 
ismerhetik meg, megtudhatják,

milyen a vezető 
RMDSZ-politikusok, köztük az

egyik legbefolyásosabbnak 
tartott, vásárhelyi illetőségű 

kormánytag megítélése a 
magyar lakosság körében.
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Névnapok

a 7 képe : 

Június 29. Pál, Péter, Aladár, Beáta, Emma, Orbán, Judit, Petra, Aliz
Június 30. Pál, Emília, Bács, Ditta
Július 1. Annamária, Tihamér, Áron, Gyula, Előd, Olivér
Július 2. Ottó, Jenő, Mária, Marcián
Július 3. Soma, Kornél, Tamás, Leó, Bernát
Július 4. Ulrik, Rajmund, Illés, Berta, Bettina, Fédra
Július 5. Emese, Sarolta, Antal, Vilmos, Metód

Ajánló

Kos: Úgy tűnik, csupa izgalmat hoz az ön számára ez a hét,
de a sok tevékenység közepette hajlamos lehet akár maga
elől is eltitkolni az érzéseit. Pedig nagyon fontos, hogy 
őszinte legyen magához ezekben a napokban.

Bika: Jól teszi, ha lazít egy kicsit. Várhatóan a héten
lehetősége lesz a pihenésre, amikor felülvizsgálhatja a saját
magával szembeni elvárásokat. Ha az elmúlt időben túl ma-
gasra tette a lécet, most egy kicsit lehet megengedőbb
magával szemben.

Ikrek: Bátran hallgathat megérzéseire akkor is, ha mások
véleménye megingatja saját döntéseiben. Lehet, hogy nagy
nyomás nehezedik önre, de tartsa észben, senki nem
tudhatja jobban önnél, hogy mire van szüksége.

Rák: Energiával, jókedvvel és új ötletekkel töltődik fel, ami
egész héten kitart. Lovagolja meg ezeket a kedvező hul-
lámokat, és hallgasson a fantáziájára, mert mindez nem várt
lehetőségekhez vezethet a szerelemben és a munkában 
egyaránt. 

Oroszlán: Kissé összezavarodhatnak a dolgok ön körül, ami
egy eljövendő nagyobb változást készít elő az életében.
Lehet, hogy kapkodással válaszol a káoszra, pedig inkább
körültekintésre lenne szüksége.

Szűz: Nem kizárt, hogy különösen stresszes hét elé néz. A
szokásos teendőket saját szorongása nehezíti, mert a hét fel-
színre hozhat olyan elnyomott érzéseket vagy emlékeket,
melyekről a legszívesebben elfeledkezne.

Mérleg: A hét románcot tartogat az ön számára, és érzései
könnyen az egekbe repítik. Közben egy kapcsolatról vagy 
tervről, melyben hitt, kiderülhet, hogy nem az, aminek 
gondolta.  

Skorpió: Változások előszelét érzi, melyek egyszerre töltik
el reménykedéssel és szorongással, ezért lehet, hogy kissé
magába fordulóbb, mint általában. Ez egyáltalán nem baj,
hiszen itt volt az ideje egy kis belső rendrakásnak.

Nyilas: Ha az elmúlt időszakban kicsit befelé fordult, most
tele van energiával, és alig tudja eldönteni, hogyan vezesse
le. Annál is inkább, mert visszatartják a kötelezettségek, no
meg az öntől szokatlan lustaság is a közelébe férkőzhet.

Bak: Valószínűleg a szerelem kapja a legfontosabb szerepet
az életében. Nagy reményekkel kecsegteti egy új kapcsolat,
de lehetősége nyílik arra is, hogy felélénkítse régi érzelmeit.

Vízöntő: Bár még mindig nem ér véget az ön számára a
játékos, flörttel teli időszak, a bolygóállások kissé lehig-
gasztják a kedélyeit. Ettől megfontoltabbá válik, jobban szá-
mol a realitással.

Halak: A bolygóállások visszahozzák a hitét, és optimista
hangulatba kerül. Egy merész elképzelés foganhat meg
önben, ami elsőre túl kockázatosnak és megvalósíthatat-
lannak tűnik, de ne hessegesse el kapásból!

Horoszkóp

Véleményeit, észrevételeit  postai úton a
Rózsák tere 16. szám alá, illetve elektronikus
levélben a kozpont@kozpont.ro címre várjuk!
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Dzsesszkoncert

A MAG és a Jazz&Blues Club szervezésében a világhírű Benkó
Dixieland Band dzsesszegyüttes Marosvásárhelyen koncertezik.
A nagy múltú zenekar vásárhelyi koncertjére június 29-én, szerdán
este 7 órától kerül sor a Kultúrpalota nagytermében. Jegyek kap-
hatók a Palota jegypénztárában, valamint a Jazz Clubban és a G
Caféban.

Színház

A június 12-e és 18-a között lezajlott, nagybányai ATELIER Nem-
zetközi Színházi Fesztiválon a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház
Tompa Miklós Társulatának Két lengyelül beszélő szegény
román című előadása két díjat is nyert. Dorota Maslowska darabját
Theodor Cristian Popescu rendező vitte színpadra és érdemelte ki
vele a legjobb rendezőnek járó díjat, míg az előadásban szereplő
Benedek Botond a legjobb férfi főszereplő díját kapta. Az előadás
a nyári szünet előtt, rendkívüli műsorra tűzésben, videofelvétel ké-
szítése alkalmából még egyszer látható Marosvásárhelyen: csütör-
tökön este 8 órától játssza a társulat a Marosvásárhelyi Nemzeti
Színház Kistermében, az előadásra 5 lejes, kedvezményes árú
jegyek érvényesek.

Orgonahangverseny

Molnár Tünde orgonaművésznő ez évben is megtartja népszerű
és immár hagyományos, Nyáresti orgonahangversenyek című,
A marosvásárhelyi orgonák hangszínei alcímű koncertsorozatát. A
sorozat első koncertjére csütörtökön este 7 órakor kerül sor a Bolyai
téri unitárius templomban. Szeidl Ferenc orgonáján a művésznő J.
S. Bach, C. Franck és Liszt Ferenc műveit játssza.

Fotótárlat

Július 1-jén, pénteken 18 órakor nyílik Puskás György fotó-
tárlata a kövesdombi unitárius templom Bözödi György-termé-
ben. Közreműködnek: a Cantuale énekegyüttes, Kecskés Lajos ny.
lelkész és Kecskés Csaba lelkész-esperes, a rendezvény házigazdája.
A tárlatot Bölöni Domokos nyitja meg, majd Seprődi József dicső-
szentmártoni borász tart kóstolóval egybekötött bemutatót.

Kár kihagyni

Fotó: Nagy Annam
ária
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Ütőkártyák nélkül
Rohamosan közeledik a politikai számadások 

(vagyis a választások) ideje, és kezd egyre világosabbá
válni, ki mennyit ér a közéleti porondon. Az RMDSZ,
többéves „kitartó munkájának” eredményeképpen,
egyre siralmasabb képet mutat. Úgy néz ki, hogy mára
elfogyott minden muníciójuk, mert az összes létező
eszközüket bevetették a nagy kormányzati szélma-
lomharcba. Az a fajta következetesség, amelyet az
RMDSZ tanúsított a fő kormánypártokkal szemben, 
végérvényesen bebizonyította, hogy ettől a párttól
nem kell félni. Jöhetnek itt a fenyegető nyilatkozatok,
a ki- vagy bevonulások, a fel- vagy levonulások, a fel-
szólítások, a feljelentések, a költői pátosszal átitatott
politikai nyilatkozatok, jöhetnek a Brüsszellel vagy Bu-
dapesttel való zsarolási kísérletek, ma már senki sem
veszi komolyan az RMDSZ-t. Mindenki tudja, ez a párt
is csak olyan, akárcsak a többi. Mindent elkövet poli-
tikai és egyéb céljainak az elérése érdekében. Nyilat-
kozgat, dumál össze-vissza, aztán mindezektől
függetlenül meghozza a saját klientúrájának előnyös
döntéseit. Egyébként ez nem egy rosszindulatú meg-
állapítás, hisz maguk az RMDSZ politikusai is elismer-
ték, hogy „márpedig a politika ilyen”, csak kis
lépésékben lehet a cél felé haladni, és számtalan
kompromisszumra van szükség minden eredmény el-
éréséhez. Vagyis csak naiv és gyerekes dolog lenne azt
hinni, hogy van súlya a kimondott szónak, a felvállalt
ígéreteknek, az aláírt egyezségeknek. Ilyen a politika
boszorkánykonyhája. Minden egyes kudarcra vagy
megalkuvásra ezt a magyarázatot kaptuk.

Jól kiismerhették politikusainkat a valódi hatalom
emberei. Ennek egyik oka az, hogy szépen becsalták
őket a saját pályájukra (a román kormányba és a ha-
talmi szervekbe). Ez a fajta közelség egymás alapos
„megismerésével” járt. Ennek alapján tudomást sze-
rezhettek a „magyar partner” gyenge pontjairól, se-
bezhetőségéről, zsarolhatóságáról. És mint tudjuk
(mert megtanítottak erre), a politika már csak ilyen,
nem számíthattunk a közelségből fakadó bizalmi is-
meretek jóhiszemű felhasználására. Olyan informáci-
ókkal rendelkezhetnek a mi „kompromisszumra hajló”
politikusainkról, amellyel bármikor lefegyverezhetik
őket. Az egész kormányzati szerepvállalásnak most
jött el a fizetsége. Most bújt ki a szög a zsákból. Nem
érdekli senkit, hol volt, mit csinált mostanáig az
RMDSZ, milyen nagyszerű derék hazafiak voltak éve-
ken keresztül, felvállalva a kormányzással járó „nehéz-
ségeket”. Egyszerűen csak egy leírt politikai alakulattá
vált, amelynek nincs már szava, amelynek a sajtón ke-
resztül kell üzeneteket küldözgetnie a „partner” kor-
mánypárt felé, amely tudathasadásban van a kint és
a bent, a fent és a lent között. Nem tudja, hogyan ke-
rült ellenzékbe, amikor a kormányzati balhéknál min-
dig az élvonalba volt helyezve. Nem érdemes tanulság
levonásával kísérletezni, csak azt szeretném jelezni,
hogy egy ilyen politikai alku elfogadása helyett inkább
megmaradnék a naiv és hiszékeny, szavatartó és
ennek következményeit felvállaló, egyszerű erdélyi
magyarnak. 

Ferencz Zsombor

Egységes álláspont alakult ki a június 25-ei Szövetségi Képviselők Tanácsának ülésén, ahol a
képviselők elsősorban a közigazgatási reformról, a fejlesztési régiók átszervezéséről és a kisebb-
ségi törvényről tárgyaltak. A vitát megelőzően újra megválasztották elnöknek Biró Rozáliát,
Nagyvárad alpolgármesterét, főtitkár-helyettesi tisztségbe pedig Bodor László, Hegedűs Csilla,
Horváth Anna és Székely István került.

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke be-
számolójában elmondta, sajnálatos módon
február közepétől kezdődően a nacionalista
retorika, amely főképp magyarellenes, el-
uralta a politikai közbeszédet. Ennek oko-
zójaként a mostani ellenzéki pártok vezető
politikusait nevezte meg, akiknek mindösz-
sze néhány hónap alatt sikerült bebizonyí-
taniuk azt, hogy egy európai uniós
országban még mindig lehetséges egy
olyan témát feszegetni, amelyről sokan azt
feltételezték, hogy a múlté. „Jelen pillanat-
ban az egyik legnagyobb problémaként a
kialakított magyarellenes hangulatot ne-
vezhetném. Feladatunk ennek határozott
elutasítása, és figyelmeztetnünk kell a kol-
legáinkat afelől, hogy minden magyarelle-
nes retorika megbosszulja magát. Annak
érdekében, hogy egy társadalom külön-
böző közösségei megfelelőképpen fejlőd-
hessenek, haladhassanak előre, nem
szükséges, sőt veszélyt jelent minden ma-
gyarellenes retorika. Minden eszközünket
arra kell használjuk, hogy a politikai közvi-
ták ne a magyarellenességnek a felfokozá-
sára legyenek használhatók” – magyarázta
Kelemen. 

Nem támogatják a 
mamutmegyék létrehozását

Az elnök hangsúlyozta, szükséges a köz-
igazgatási reform és a gazdasági fejlesztési

régiók újragondolása, hiszen a ’90-es évek
végén elfogadott gazdasági régiók nem
működnek megfelelőképpen. Ennek elle-
nére az RMDSZ nem hajlandó elfogadni a
8, illetve a 8+2-es mamutmegyék létreho-
zását, hiszen mindkét változat a magyar kö-
zösségek érdekei ellenében hozna olyan
döntéseket, melyeknek következményei
beláthatatlanok lennének, mind közép-,
mind hosszú távon. „Nekünk van egy tör-
vénykezdeményezésünk, amely a fejlesztési
régiók átszervezésére vonatkozik: 16 fej-
lesztési régióról beszélnénk, hiszen a most
működő régiók nem koherensek, ezért
szükség lenne újragondolni, nem pedig
megerősíteni azt, ami nem működik. Erről
kívánunk továbbra is tárgyalni a koalíciós
partnereinkkel, viszont nagy valószínűség-
gel erre csak az őszi parlamenti ülésszakban
lesz lehetőség. Először egy régióátszerve-
zést látunk fontosnak, és utána a közigaz-
gatási reformot ismét elő lehet venni és
lehet erről beszélni” – fogalmazott az
RMDSZ elnöke.

A kisebbségi törvényről is
ősszel tárgyalnak

Az SZKT-n szó esett a kisebbségi törvény
elfogadásáról is, ám úgy tűnik, az erről foly-
tatott tárgyalásokra szintén az őszi parla-
menti ülésszakban kerül sor. Kelemen
határozottan kijelentette, csak egy olyan ki-

sebbségi törvényt érdemes elfogadni,
amely megfelel a néhány évvel ezelőtt a
kormány által a parlamentbe küldött ter-
vezettel, amely a döntési jogkövetet a nem-
zeti közösségeknek a kezébe adja, olyan
esetekben, amikor a saját identitásukhoz
kapcsolódó intézményekről, kérdésekről
van szó. „Amennyiben a nyári ülésszak vé-
géig nem tudunk egy ilyen kisebbségi tör-
vényt elfogadni, akkor megvárjuk azt a
pillanatot, amikor számunkra kedvező vál-
tozatot el lehet fogadtatni. Nekünk kitar-
tónak és következeteseknek kell lennünk”
– mondta. 

A koalíciót fenn kell tartani,

hangzott el a pódiumról. Szó esett a po-
litikai stabilitás megtartásáról, ugyanis egy
politikai válság erős gazdasági válságot
eredményezne, valamint Románia hitelké-
pessége is csökkenne, amely a 2010-es év
eleji állapotba vezetne. „Ezt az RMDSZ nem
kívánja előidézni. Mi azt a javaslatot szor-
galmazzuk, hogy mivel egyetlenegy régió-
átszervezési és közigazgatási
reformváltozatnak sincs többsége ebben a
pillanatban, a kérdést el kell napolni és de-
centralizációról kell beszélni” – taglalta Ke-
lemen, aki illúziónak nevezte azt a
megoldást, hogy a jelenlegi ellenzékkel egy
új kormányt alakítsanak. Az RMDSZ nyitott
a párbeszédekre, de érdekeik azt mutatják,
hogy egyelőre a koalícióban a helyük. 
– Nincs minden lefutva, nekünk még mun-
kánk van a kormányban. A kihívásoknak
akkor tudunk megfelelni, ha ezt a kor-
mánykoalíciót tovább visszük. 

Újságírói kérdésre az RMDSZ elnöke el-
mondta, csak abban az esetben távoznának
a kormányból, ha partnereik minden áron
erőltetnék a 8, esetleg a 8+2-es mamut-
megyék létrehozását: „Ha ez a kormányter-
vezet a parlamentbe kerül, annyit jelent,
hogy az egyik cél az RMDSZ kiszorítása, ám
nem hinném, hogy bárki is politikai insta-
bilitásra törekedne” – összegzett az elnök.

Fodor Tekla

Az RMDSZ-nek még akad
munkája a parlamentben
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Elhalasztható a kisebbségi törvény elfogadása,
amennyiben előírásai nem felelnek meg az RMDSZ elvá-
rásainak – jelentette ki Kelemen Hunor a Bukaresti Rádió
híradása szerint. A szövetségi elnök szerint a hónap végéig
újabb vitát kezdeményez az RMDSZ a kisebbségi törvény-
ről, amelynek intézményes keretet kell létrehoznia a kul-
turális autonómiához. Ezeknek az elvárásoknak kell
megfelelnie a kisebbségi törvénynek –  mondta Kelemen
Hunor, aki szerint a jelenleg magyarellenes légkörben
nincs esély arra, hogy  június 30-ig elfogadják az RMDSZ
elvárásainak megfelelő kisebbségi törvényt. És mit mon-
dott még május közepén Borbély László, az RMDSZ poli-
tikai alelnöke? Idézzük: „Azt várjuk a koalíciótól, hogy
tartsa be a megállapodást, és másfél hónapon belül fo-
gadja el a kisebbségi törvényt”, majd hozzátette: „ez
egyértelműen szakítópróba, amennyiben nem sikerül, az
RMDSZ kilép a kormánykoalícióból. Elértünk a falig”. De
hasonlóképpen vélekedett maga Kelemen Hunor is a Szé-
kelyföldi Önkormányzati Tanács alakuló ülésén. 

És ezek után még azt várják, vegyük komolyan ígéreteiket?  

-györgyi

X. országos kardiológiai konferencia 

A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egye-
tem, a Román Kardiológusok Társasága, a Magyar Kar-
diológusok Társasága, az Erdélyi Endoluminális Terápia
és Sejtátültető Társaság, valamint a Maros Megyei Sür-
gősségi Kórház szervezésében és nemzetközi részvétel-
lel tartották meg a X. országos kardiológiai konferenciát
Marosvásárhelyen. A rendezvény első napján dr. Bene-
dek Imre egyetemi előadótanár, a szervezőbizottság el-
nöke ismertette a Hargita, Maros és Kovászna
megyékben készített regionális akut miokardiális in-
farktus-regiszter legfrissebb adatait.

A konferencián elsősorban a miokardiális infarktus
kezeléséről esett szó, illetve a beavatkozások finanszí-
rozásának mikéntjéről. Mind Romániában, mind Ma-
gyarországon elkészítették az infarktusos betegek
regionális regiszterét, Romániában Maros, Hargita és
Kovászna megyékre, Magyarországon pedig Budapestre
és vonzáskörzetére vonatkozott a tanulmány, amit azóta
kiterjesztettek az egész országra. „A beteget, amennyi-
ben szívinfarktust kap, a helyszínre kivonuló mentőtiszt
az EKG elkészítését követően a legközelebbi, egy-másfél
órán belül elérhető katéteres laborba viszi, ahol perce-
ken belül szívkatéterezéses technikával koszorúér-meg-
nyitást végeznek. A ma alkalmazott leghatékonyabb
beavatkozás eredményeképpen a betegek 98 százaléka
életben marad, a betegek halálozása a kórházon belül
5 százalék alá esett, 30 napos halálozása 7 százalék kö-
rülire alakul, az 1 éves halálozás pedig tizenegynéhány
százalék, ami sokkal alacsonyabb, mint a korábban al-
kalmazott ún. vérrögoldó kezeléssel" – mondta dr. Mer-
kely Béla, a Magyar Kardiológusok Társaságának elnöke.
A dr. Benedek Imre és orvoscsapata által a három emlí-
tett megyében készített regiszter azt mutatja, hogy míg
pár évvel korábban a perkután koronária-intervenció a
betegek két-három százaléka számára volt lehetséges,
mára már például Marosvásárhely esetében 100, a me-
gyében 96, míg Hargita, Kovászna megyékben 75–
80%-os a hozzáférhetőség e kezeléshez, amelynek
során sztent beültetésével nyitják meg a szívkoszorúe-
ret. Romániában kb. 20.000 ilyen eset ellátását kellene
a biztosítónak finanszírozni, ezzel szemben csupán 3500
esetet támogat. 
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„Februárban a helyszínen jártam, hogy
ellenőrizzem, hogyan haladnak a felújítás-
sal. Ekkor a kivitelezővel 2011. április 30-i
dátumban állapodtunk meg. Míg két hétig
szabadságon voltam, eközben tudomásom
nélkül mellékletet csatoltak a szerződéshez,
amelyben június 30-át jelölték meg utolsó
határidőként. Ezzel semmi baj nincsen, hi-
szen a menedzser felel a repülőtéren tör-
téntekért, viszont június 21-i látogatásom
alkalmából bebizonyosodott, hogy e hónap
végéig képtelenség elvégezni a munkála-
tokat, hiszen mindössze 3 munkást véltem
felfedezni a helyszínen” – magyarázta.
Hozzátette, egyértelműen érzékelhető,
hogy a több megyét kiszolgáló repülőtér-
nek nincs egy határozott menedzsere.
„Runcan úr, mindenki kínlódik ön körül,
több tíz dolog nem működik megfelelőkép-
pen. Tisztelettel kérem, mondjon le tisztsé-
géről, mert képtelen vezetni azt az
intézményt, amelyért 8 éve harcolunk” –
mondta.

A megyei tanácsülés ideje alatt a repü-
lőtér igazgatója nem kívánt felszólalni, vi-
szont a sajtónak adott nyilatkozatában
elmondta, hogy a tavaly elindított munká-

latok eleve késéssel kezdődtek, így a né-
hány hónapos csúszás elfogadható. „Abban
a pillanatban, amikor megalapozottnak
vélem a felkérést, miszerint mondjak le,
eleget teszek annak, viszont jelen pillanat-
ban ez tárgytalan” – fogalmazott Ştefan
Runcan.

Lokodi kitért arra is, hogy a nemrégiben
vásárolt autóbusz, mellyel a termináltól a
repülőtérig szállítják az utasokat, használ-
hatatlan, holott 220.000 lejt költöttek
annak beszerzésére. Szó esett az utasszám
növekedéséről, mely maga után vonja a re-
pülőtér megnagyobbítását, hiszen abban

az esetben, ha egyszerre 40–50 személy
várakozik beszállásra, a gyerekek számára
már csak a csomagokon jut helyt. Lokodi
szerint ha az elkövetkezendőkben nem tör-
ténik előrehaladás ilyen téren, elveszítik a
turistákat. 

A repülőtéren létrejött helyzet felmé-
rése és egy hosszú, valamint rövid távú
stratégia kialakítása érdekében a megyei
elnök arra kérte a tanácsosokat, válassza-
nak egy közös időpontot, hogy együtt dönt-
senek a szükséges változtatásokról,
újításokról.

F. T.

Politikai korrektség
Megkockáztatom, hogy a címbeli kife-

jezés egyesek szerint valami olyasmit je-
lenthet: becsületes, feddhetetlen,
korrumpálhatatlan, kevesebbet lop, mint
a politikustársai, esetleg – horribile dictu!
– egyáltalán nem lop.

Mi sem tévesebb! A politikai korrektség
– angol rövidítéssel: píszí – „egy kifejezés,
mely olyan nyelvezetet, politikát, viselke-
dést, gondolkodást jelöl, amely igyekszik
minimalizálni az egyes vallási, etnikai, kul-
turális vagy egyéb közösségek megsértését.”
Érthetőbben: például az afroamerikai kife-
jezés politikailag korrekt, ellenben a néger,
színes bőrű vagy fekete nem (más kérdés,
hogy az utóbbi három is píszí volt egy bizo-
nyos periódusban mint a nigger vagy feka
eufemisztikus szinonimái). A buzi, buzeráns
vagy köcsög szintén nem píszí kifejezés, míg
a meleg igen; pedig milyen szép és kellemes
képzeteket keltő volt ez a szó, amíg ki nem
sajátították a fiúkák. Ferdeszemű vagy
sárga helyett ázsiait píszí mondani, a cigány
roma lett, és napjainkban a jó öreg Winne-
tou se indián lenne, hanem bennszülött
amerikai (egy mai píszí kiskölök valszeg így
kérdi az anyjától: anyu, kimehetek Pistiékkel
a kertbe bennszülött amerikaist játszani?).

Valójában az egész politikai korrektség nem
egyéb, mint verbális hipokrízis (képmuta-
tás, álszentség), modern tabusítás, dogma-
tikus nyelvi öncenzúra. Vagyis egy nagy
marhaság.

Előszeretettel alkalmaznak píszí kifeje-
zéseket különféle fogyatékosságok megne-
vezésére, illetve körülírására is, főleg az
amcsik. Van is egy jó jokerszavuk erre, amely
szinte mindenhez odabiggyeszthető: chall-
enged (ejtsd: cselíndzsd). Rendes magyar
megfelelője nincs, nagyjából az alábbiak
valamelyikével lehetne lefordítani: hiányos,
kihívásokkal küszködő, fogyatékos (lakóte-
lepi szóhasználatban: hándikápát), nem
teljes értékű. Így a törpe náluk vertically
challenged (függőlegesen kihívásokkal
küzdő), de ez nem az igazi, mert egyaránt
gondolhatunk törpére és óriás növésűre, de
– kissé továbbgondolva – akár egy poten-
ciazavaros vagy impotens pacákra is. Ilyen
alapon a dagadt lehetne horizontally chall-
enged, a büdös odourly challenged, vagy a
rusnya esthetically challenged.

A sajátosan magyar (nem átvett) píszís
próbálkozások jobbára csak megmosolyog-
tatóak, illetve szándékosan viccesek, mint
például az interneten keringő, kevésbé meg-

becsült foglalkozások „szalonképesített”
változatai: anyagcsere-menedzser (vécés-
néni), síküveg-restaurátor (ablakpucoló),
humán-erőforrás input-output menedzser
(kapus), hulladéklogisztikai szakreferens
(szemetes) satöbbi. Kevéssé valószínű, hogy
teret fognak hódítani mifelénk a következő
eufemizmusok: romapecsenye, melegduda,
pénisz- vagy ülepfej, ahogy a politikus se
lesz az igazmondás terén kihívásokkal küsz-
ködő, és a kurva se biofurulyaművész vagy
testüreg-lízingelő.

Visszatérve a „nigger” szóra: a tavalyi
foci vébén komoly gondokat okozhatott
volna, ugyanis nemcsak magyarul durván
sértő, hanem angolul is, és még ki tudja,
hány nyelven. Éspedig azért, mert megvolt
rá a matematikai esély, hogy Nigéria és Né-
metország válogatottja összekerüljön az
egyik negyeddöntőben, és a képernyőre
nem az országok teljes nevét szokás kiírni,
csak a rövidítéseket... Na, az már valóban
necces lett volna, ahogy több százmillió té-
vékészülék bal felső sarkában minimum ki-
lencven percig ott virít a felirat: NIG-GER.

Molnár Tibor

Lemondását kéri Lokodi Edit, a Maros Megyei Tanács elnöke, 
a marosvásárhelyi Transilvania repülőtér igazgatójától, 
Ştefan Petru Runcantól a reptéren végzett felújítási 
munkálatok késésére hivatkozva. A júniusi soros megyei 
tanácsülésen Lokodi beszámolt arról, hogy első ízben 
2010. december 30-ig kellett volna lezárni a 
2 millió lej értékű beruházás kivitelezését, 
ám mindez a mai napig nem történt meg.

Csúszik a repülőtér felújítása
– Runcan mondjon le!

Ştefan Petru Runcan

fotó: www.zi-de-zi.ro
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Késik a strand felújítása 

Köztudott: a Május 1. strandra olimpiai méretű medencét
ígért a kormányzat, a kivitelezés azonban évek óta várat ma-
gára. A strand időközben hajléktalanok tanyájává vált. Az
eredetileg a Maros Sportklubhoz tartozó Május 1. strand be-
került egy, az Országos Beruházási Társaság (CNI) által bo-
nyolított és finanszírozott programba. Ezek szerint
újjáépítenék a strandot, ahová egy 50x25 méteres, fedett
olimpiai, illetve egy kisebb medencét is létesítenének, emel-
lett korszerű mellékhelyiségeket és öltözőket alakítanának
ki. Legalábbis a tervek szerint. A munkálatok elkezdését ta-
vaszra tervezték, de ez végül elmaradt. Talán jövőre beindul-
hatnak a munkálatok, hiszen választási év következik, amikor
jól foghat a kampányban egy ilyen beruházással dicsekedni.   

Ne játsszák ki a magyar kártyát!

A nyugat-európai önrendelkezési modellt ajánlotta a kor-
mány figyelmébe Szegedi Csanád EP-képviselő pénteken
Marosvásárhelyen. Véleménye szerint félő, hogy az Európai
Unióban is nagy visszhangot kiváltó ügy, a romániai regio-
nális átszervezés terve beárnyékolhatja Románia és Magyar-
ország viszonyát. Arra kérte a román kormányt és a politikai
elitet, szakítsanak az eddigi hagyományokkal, és ne játsszák
ki a magyar kártyát, mert ennek áldozatául eshet a románság
és a magyarság jó viszonya Erdélyben. Úgy vélte, a politi-
kumnak inkább a mindennapi emberek problémáival kellene
foglalkoznia. Amennyiben mégis megtörténne a regionális
átszervezés, a Jobbik azt szeretné, ha Székelyföld és Partium
is külön régió lenne Románia területén belül. 

Kétnyelvű népszámlálási űrlapokat! 

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség kétnyelvű nép-
számlálási űrlapokat kér az Országos Statisztikai Hivataltól az
ősszel sorra kerülő népszámlálásra – közölte Markó Attila ál-
lamtitkár, az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatalának elnöke. Az
államtitkár Tőkés Lászlónak, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács
elnökének nyílt levelére válaszolt ugyancsak nyílt levélben.
Markó Attila tájékoztatója szerint tavaly decemberben levél-
ben fordult a statisztikai hivatal elnökéhez, valamint a belügyi
államtitkárhoz, a népszámlálási bizottság alelnökéhez. Ebben
az államtitkár ismertette az RMDSZ népszámlálással kapcso-
latos álláspontját, továbbá arra kérte az illetékes hatóságokat,
hogy a népszámlálási űrlapok legyenek kétnyelvűek ott, ahol
a magyar lakosság számaránya 20 százalék fölötti, emellett
a népszámlálást ismertető médiakampány keretében a ma-
gyar lakosság országos arányának megfelelően jusson az erre
szánt költségvetésből a magyar nyelven történő népszerűsí-
tésre is. Az RMDSZ azt is kérte, hogy a magyarok által is lakott
településen a kérdezőbiztosok kiválasztása során kiemelt
szempont legyen a nyelvismeret, a helyi és megyei népszám-
lálási bizottságokba pedig vonják be arányosan a magyar la-
kosság képviselőit is.

Csúszik a Vár felújítása 

Az utóbbi években ugyan többször is bejelentették, hogy
kezdődhet a Vár felújítása, a munkálatokat ezidáig sem kezd-
ték el. A terv elkészült, a pénz is megvan hozzá, a munkálatok
elkezdésével viszont várni kell, mivel a versenytárgyalás vesz-
tese megóvta a procedúrát. A törvény pedig úgy rendelkezik,
hogy ameddig azt nem bírálják el, a licitet eldöntetlennek
kell tekinteni. A tervet az Arhing Kft. készítette el még Fodor
Imre polgármestersége idején, de a kivitelezés azóta is várat
magára. Amikor egy évtizednyi huzavona után lehetőség
nyílt uniós pályázatra, a Városházának és a tervező cégnek
aktualizálniuk kellett a tervet. Végül sikerült elnyerni a pá-
lyázati kiírást, és így közel 4 millió euró uniós támogatással
hozzáfoghatnának a mintegy 6 millió eurós terv kivitelezé-
séhez. Feltéve, ha jogilag is rendeződnének a dolgok. Egye-
lőre az ígéretekkel ellentétben még mindig csak a régészek
munkálkodhatnak a Várban. 
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A hírek szerint mind az alakulóban lévő
Tőkés-párt, mind az MPP támogatja Vass Le-
vente polgármesterjelöltként való indulását a
jövő évi helyhatósági választásokon. A fiatal
politikust az EMNT javasolta, értesüléseink sze-
rint az RMDSZ felső – megyei és országos – ve-
zetésének sugallatára. 

Vass Levente – bárhonnan is néznénk –
nem tartozik az ismert politikusok közé sem Vá-
sárhelyen, sem másutt. Legfőbb erénye: fiatal-
sága. A többiről, ha van neki – feltételezhetően
van –, nem volt alkalmunk megbizonyosodni.
Vele kapcsolatban önkéntelenül egy korábbi
eset jut eszembe, amikor Bárczi Győzőt nevezték
ki Vásárhely alpolgármesterének, s akiről a vá-
roslakók zöme egy esztendővel utána sem
tudta, kicsoda. Tény, hogy a helyi média nem a
róla, a tevékenységéről szóló beszámolókkal van
tele. Ami – tekintve a médiabeli viszonyokat –
nem kimondottan rossz jel. 

Egyértelműen ellene, pontosabban jelölt-
sége ellen szól, hogy ő volt Cseke Attila miniszter
tanácsosa, tehát az ő nevéhez is fűződik a
román egészségügyi rendszer mindeddig pél-
dátlan mértékű szétzilálása. Ilyen előzmények
után jobb helyeken vezekelni szokás, legalábbis

néhány évig jó messze elkerülni a politikai és
közéletet. Továbbá: nem tudom, hogyan gon-
dolták azok, akik jelölték, de tudtommal nem is
vásárhelyi illetőségű, magyarán: nem ide szól a
„buletinje”, tehát választójoga sincs Vásárhe-
lyen. Igaz, ez könnyen orvosolható, de – kérdem
én –: mennyire számíthat vásárhelyinek az, aki
– formailag legalábbis – csak ezután számít
helyi polgárrá válni? Hogy egyebekről most ne
szóljak... Annyit azonban mégis hozzáfűznék,
hogy a román médiában máris azt firtatják: mi-
ként lehetséges, hogy magáncégein keresztül –
közhivatalnokként – állítólag igenkomoly ösz-
szegeket  forgat? 

A minap arról beszélt az egyik EMNT-alel-
nök, hogy milyennek kellene lennie a vásárhelyi
polgármesterjelöltnek. Azt mondta: elsősorban
olyannak, aki nyerni képes, aki maga mögé
képes állítani a magyar szavazókat, s aki mellé
– nem mögé, nem elé! – oda lehet állni... Szép
szavak, szép gondolatok, vágyak... Kérdem én:
Vass Levente olyan személy, akire az EMNT-al-
elnök gondolt?

Az esetnek van még egy vetülete: hogyan le-
hetséges, hogy a helyi ellenzéki erők – EMNT,
MPP – az RMDSZ felső vezetésével egyeznek

meg, miközben a helyi szervezettel tárgyalnak?
Mert mondjanak bármit, kívülről így fest a kép.
Nem beszélve arról, hogy az esetnek voltak már
előzményei, 2004-ben és 2008-ban is a helyi
RMDSZ-szervezet feje fölött döntöttek a jelölt
személyéről – az első esetben bizonyíthatóan
román párttal kötött politikai alku részeként.
Mondjam azt, hozzászoktam, hogy az RMDSZ-
ben így értelmezik a belső demokráciát – azaz
semmibe veszik... De hogy ehhez az ellenzéki
erőkben leljenek tettestársra, az mintha már túl
sok lenne a gyomromnak... 

Hozzászoktunk, hogy Romániában előregyár-
tott forgatókönyvek szerint bonyolítják a politikai
történéseket. Nos, azt kell gondolnom, valamiféle
koalíciós háttéralkunak kell lennie az ügy mögött,
mert nekem úgy tűnik, az RMDSZ-ben valaki, va-
lakik mögöttes célt követve azon ügyködnek,
hogy ismét esélytelen jelöltet indítsanak a pol-
gármesteri székért.     

Ezek után talán mégiscsak helyesebb, de-
mokratikusabb lett volna előválasztáson eldön-
teni, s nem elvtelen háttéralkuk eredményeként,
ki legyen a magyar polgármesterjelölt. Szerin-
tem még nem késő. 

Szentgyörgyi László  

Előválasztást, amíg nem késő!

Tiltakozott az RMDSZ városi szervezete

Ne a vidék diktáljon
Marosvásárhelynek! 
Az RMDSZ marosvásárhelyi szervezeté-
nek ügyvezető elnöke, Gáll Éva a Szö-
vetségi Képviselők Tanácsának (SZKT)
június 25-ei ülésén kifejezte nemtetszé-
sét az újonnan megválasztott marosvá-
sárhelyi SZKT-tagokkal és a Maros
megyei küldöttgyűléssel kapcsolato-
san. Mint ismeretes, a marosvásárhelyi
helyekért Ács Valéria, Bakos Levente,
Benedek István, Gombos Csaba, Mózes
Levente sikertelenül, míg Csegzi Sán-
dor, Csép Andrea, Dávid Csaba és Peti
András sikeresen pályázott.

Gáll Éva már az ülés kezdetekor szót
kért, ám akkor elutasították, így mindössze
egyéni felszólalóként volt alkalma közvetí-
teni a marosvásárhelyi szervezet levelét Ke-
lemen Hunor, Kelemen Atilla és az SZKT
állandó bizottsága figyelmébe. 

Kelemen Hunor elnök úr, a Szövetségi
Képviselők Tanácsa állandó bizottsága,
valamint dr. Kelemen Atilla figyelmébe!

Az RMDSZ marosvásárhelyi szervezeté-
nek körzetei tisztelettel közlik, hogy az
RMDSZ Maros megyei szervezetének 2011.
június 17-én megtartott küldöttgyűlésén, a
marosvásárhelyi szervezet részére leosztott
négy helyre, a vidék által számunkra meg-
választott SZKT-küldötteket nem tudjuk el-
fogadni a következő okok miatt: a
küldöttgyűlésen az ülésvezető kötelessége
lett volna ismertetni a vidéki küldöttekkel a
városi szervezet választmányának döntését,
amit nem tett meg, sőt azt is fölöslegesnek
tartotta, hogy a jelöltek a küldöttgyűlés előtt
bemutatkozzanak, illetve, hogy kérdéseket
tegyenek fel.

Így aztán olyan személyeket sikerült
megválasztani, akik közül ketten, elfoglalt-
ságuk miatt állandó jelleggel Bukarestben
tartózkodnak, a városi tanácsban pedig a
város érdekei ellen szavaznak. A harmadik
jelölt soha, semmit nem tett a városi szerve-
zet vagy a városi lakosság érdekében, mivel
a megyei iúsági szervezetekkel van elfog-
lalva. A városi szervezet jelöltjei közül egye-
dül Csegzi Sándor lett SZKT-tag, aki jelen
pillanatban Marosvásárhely alpolgármes-
tere. Nem fogadjuk el a módszert sem, aho-
gyan a választás történt, sem pedig az
általunk meg nem szavazott jelölteket.
Ugyanis, ha ez így marad, akkor az elkövet-
kezendőkben valaki majd lediktálja a polgár-
mesterjelölt, valamint a tanácsos jelöltek
névsorát, a vidéki küldöttekkel megszavaz-
tatják, Marosvásárhely lakosságának pedig
el kell fogadnia azt, amit neki a vidék meg-
szavazott. A kérdés csupán az, hogy vajon a
város magyarsága elmegy-e egy ilyen listára
szavazni? Kérjük az SZKT állandó bizottságát,
szíveskedjen a marosvásárhelyi szervezet
számára három helyet biztosítani, ugyanis a
város részére leosztott négy helyből mindösz-
sze egyetlen helyet kaptunk, azokat a szemé-
lyeket, akiket nem a város jelölt, nem tudjuk
elfogadni. Természetesen a küldöttgyűlésen
jelen levő küldöttek ismertették a körzetet
választmányaival a gyűlésen történtekről,
azért, hogy a jelenleg folyamatban levő csa-
ládi látogatások alkalmával a tagság, illetve
a magyarság tudomására hozzák a választás
módját. 

Annak ellenére, hogy mindig tiszteletben
tartottuk az RMDSZ alapszabályzatát és a

választások alkalmával Marosvásárhely job-
ban szerepelt, mint a vidék, a városi szervezet
állandó fenyegetésnek van kitéve. Azzal fe-
nyegetnek, hogy feloszlatják. 

Tekintettel arra, hogy az SZKT-n minden
megye képviselője jelen van, kérjük tisztelet-
tel megkérdezni, hány városban van olyan
városi szervezet, ahol még léteznek körzetek,
körzeti választmányok, utcafelelősök, akik
évente legalább háromszor végiglátogatják
a tagságot. Ha mindezek ellenére úgy gon-
dolják, hogy ebben a pillanatban helye van
egy olyan küldöttgyűlésnek, mint a múlt heti
Maros megyei volt, ha arra van szükség,
hogy azokat fenyegessék, akik évek óta ön-
zetlenül szolgálják a szövetséget, hát tegyék.
De ebben az esetben mi is fenntartjuk ma-
gunknak a jogot, hogy Marosvásárhely ma-
gyarságát tájékoztassuk a valóságról. Az
embereknek joguk van tudni, hogy nem mi
választottuk meg a saját képviselőinket,
hanem ők döntik el, hogy képviselni akarnak
bennünket.

Ennek ellenére a körzeti társaim nevében
elmondom, hogy ez a szervezet továbbra is
dolgozni fog, ahogyan eddig is dolgozott.
Mindent meg fogunk tenni, hogy a város la-
kosságát az RMDSZ mellett megtartsuk.

Egy perc jutott Szabó Árpádnak, az
RMDSZ Maros megyei szervezete ügyvezető
elnökének, hogy reagáljon a hallottakra.
Mint mondta, 4 helyre 9-en pályázták, ám
véleménye szerint törvényesen zajlott a
küldöttgyűlés. 

F. T.



Bár a Marosvásárhelyi Turisz-
tikai Információs Központ pon-
tosan a Kultúrpalota sarkán
található, az újoncok sok esetben
a járókelőktől kérnek útmuta-
tást, akik szinte minden esetben
az információs központba irá-
nyítják őket.

– Tavalyi évhez viszonyítva
idén minden bizonnyal érezhető
a turisták számának növekedése.
Zsúfoltabb napokon akár 60–70
személy is segítségünket kéri.
Legnagyobb népszerűségnek a
Kultúrpalota örvend, sokan pedig
a Víkendtelepre és az állatkertre
kíváncsiak – nyilatkozta lapunk-
nak Demeter Attila, az iroda szak-
felügyelője. A turisztikai
információs központ elsődleges
célja, hogy Maros megye és Ma-
rosvásárhely kulturális értékeit
leghatékonyabb módon ismer-
tesse az ide látogató turisták szá-
mára, megfelelő eligazítást
nyújtson számukra. Az iroda
könnyen megközelíthető és

nyitva tartása is „turistákra sza-
bott”: hétfőn és szombaton 8-tól
16 óráig, a hét többi napján (va-
sárnapot leszámítva) 8 órától 18-
ig várják az érdeklődőket.

Mint megtudtuk, elsősorban
a magyarországiak kíváncsiak vá-
rosunk kincseire, de egyre többen
érkeznek Franciaországból, Né-
metországból, Angliából és Spa-
nyolországból is. Annak ellenére,
hogy látnivalóból nincs hiány, az
erre látogatók elsősorban átutazó

turisták, akik mindössze 1–2
napot töltenek nálunk. 

Múzeumok 
és színes tárlatok 

A középkori Várban két mú-
zeum is működik: a Kapubástyá-
ban a Régészeti Múzeum
található, ahol a Vár területén
végzett régészeti ásatások során
feltárt leletek, míg az emeleten
a város történetét ábrázoló
fotók tekinthetők meg. A volt
sorozó épülete ad otthont az
újonnan létesített kiállítóterem-
nek, ahol havonta újabb és
újabb kiállításokra kerül sor. 

A Néprajzi és Népművészeti
Múzeumban Üdvözlet a nagyvi-
lágból című képeslap-kiállítást
látogathatják a kíváncsiskodók.
Soós Zoltán, a Maros Megyei
Múzeum igazgatója elmondta
lapunknak, Zepeczáner Jenő, a
Székelyudvarhelyi Múzeum volt
igazgatója a tavaly megvásárolt
1500 darabos képeslap-magán-
gyűjteményéről van szó. A la-
pokról a XIX. század végi erdélyi

fürdővárosok köszönnek vissza,
megörökítve azt a kort és azon
pillanatokat, amikor a turizmus
hobbivá kezdett válni. A tárlatot
sétapálcák, gyógy- és ásványvi-
zes palackok, fényképező készü-
lékek, zsebórák és női öltözékek
egészítik ki.

Szintén a Néprajzi Múzeum-
ban látogatható a XVII–XIX. szá-
zadi közép-erdélyi kerámia
tárlat, valamint a Természetrajzi
Múzeumban a búzától az aszta-
lunkra kerülő kenyérig vezető
utat bemutató kiállítás csodál-
ható meg.

Hódít a Tükörterem 
A város egyik szimbóluma-

ként is említhető a Városháza
tornya, ahova óránként legfe-
nebb 10 főből álló csoport nyer-
het kilátást a városra és a Maros
völgyére. A Kultúrpalotában he-
lyet kapó szépművészeti, arche-
ológiai, és történelmi múzeum,
valamint a Tükörterem is felejt-
hetetlen élményt nyújt a vendé-
geknek.

Fodor Tekla

6. oldal június 29–július 5.>> Zöldek

Juno gazdit keres!
Kilenc hónapos, barátságos és okos keverék kutya gazdit keres. Olyan
gazdik jelentkezését várom, akik szerető otthont biztosítanának a
játékot, törődést igénylő kutyusnak. Minden oltása megvan. 
Érdeklődni a 0742-987.300-as telefonszámon lehet. 

Légy te is tudatos vásárló!

A Zöld Erdély Egyesület egy újabb bátorító és figyelem-
felkeltő rövidfilmmel rukkolt elő, a Környezettudatos
Vásároló kampány keretén belül. A gazdasági válságot
és az éghajlatváltozást célzó kezdeményezés üzenete a
helyi termékek vásárlására való felszólítás. 

A kampány célja rávilágítani: nap mint nap minden ember
– különösebb erőfeszítések nélkül is – tehet valamit a környe-
zetszennyezés, a globális felmelegedés és a gazdasági válság
ellen. De amíg a vásárlásaink során egyiptomi burgonyát, brazil
csirkét, kínai fokhagymát, görög paradicsomot, svájci csokit,
marokkói zöldpaprikát és argentin almát teszünk a kosarunkba,
nem is várhatunk el normális időjárást és működő gazdaságot
– olvasható a szerkesztőségünkbe eljuttatott sajtóközlemény-
ben. 

Nem igényel különösebb magyarázatot az a megállapítás,
miszerint ha nincs helyi termelés, nincs elegendő munkahely
sem. Többek között ennek megváltoztatása érdekében küzde-
nek a szervezők. 

A kisfilm a www.zoldportal.ro weboldalon tekinthető meg,
illetve CD-n vagy e-mailben is igényelhető. Elérhetőség: 
office@greentransylvania.ro, greentransylvania@yahoo.com. 

1. Írd össze, mire van 
szükséged!
Csak azt vásárold meg, amire
feltétlenül szükséged van, és ne
azt, amit el akarnak neked adni.
A nagy bevásárlóközpontok és
a reklámok profi módon csábí-
tanak a felesleges pénzköltésre.

2. Vásárolj a piacon vagy
helyi boltban!
Ezáltal a helyi kisvállalkozókat
és a helyi gazdaságot támoga-
tod. A multinacionális üzlet-
láncok profitja kikerül a helyi
gazdasági körforgásból.

3. Vigyél magaddal táskát,
szatyrot!
Ne fogadj el zacskót minden-

hol, és természetesen ne is
költs rá. Minden műanyag
zacskóból szemét lesz, ami
nagymértékben terheli a kör-
nyezetet, mi több, a szemétdí-
jat is te fizeted.

4. Gyalogolj, biciklizz vagy
használd a tömegközleke-
dést!
A mozgás egészséges és in-
gyen van. Ha tömegközleke-
déssel utazol, tizenötször
kevesebbet szennyezed a kör-
nyezeted, mintha autóval köz-
lekednél.

5. Vásárolj helyi terméke-
ket!
Keresd a lakóhelyed közelében

gyártott termékeket, hozzájá-
rulván a helyi gazdaság fenn-
tartásához.

6. Válaszd az egyszerű, kör-
nyezetbarát csomagolást!
Keresd a visszaváltható, újra-
hasznosított, egyszerű csoma-
golást.

7. Kerüld a vegyszereket!
Kerüld a nem természetes
alapanyagokból, gyárilag elő-
állított, vegyszerezett, félkész
élelmiszereket. 

8. Vegyél idényzöldséget 
és -gyümölcsöt!
Az üvegházi, vegyszerezett,
több ezer kilométert utazta-

tott, mesterségesen érlelt,
agyon csomagolt és tartósított
áruk jelentős környezetterhe-
lést okoznak.

9. Kerüld az egyszer hasz-
nálatos és felesleges dol-
gokat!
Az egyszer használatos termé-
kek előállítása, majd kidobása
energiapazarlással és felesle-
ges környezetterheléssel jár. 

10. Olvasd el a címkéket!
Nézd meg: ki állítja elő a ter-
méket, honnan jött, mit tartal-
maz, mibe csomagolják, hová
kerül stb. Ha nincs is tökéletes
termék, válaszd a lehető leg-
jobbat. 

Látnivalók:

Marosvásárhely egyik legismertebb nevezetessége a Vár, amelyet a
XV. század közepén építettek.

Református vártemploma Erdély egyik legnagyobb gótikus épülete
a vár falain belül áll.

A Főtér egyik legimpozánsabb épülete a volt Városháza 1906–
1907-ben épült szecessziós stílusban, ma ez a megyeháza és a
prefektúra épülete.

A Kultúrpalota 1911 és 1913 között épült szecessziós stílusban. A
Kultúrpalota szecessziós stílusú épületében található a Tükörterem.
Ennek ablakait székely balladák jeleneteit ábrázoló üvegfestmények
díszítik, Róth Miksa munkái. Ezek az egész vidék legszebb alkotásai
közé tartoznak. A hangversenyterem század eleji orgonája ma is a
harmadik legnagyobb az országban. A hangversenyterem adott
otthont a helyi színháznak is, míg az új Nemzeti Színház felépült. Az
épületben még múzeum és könyvtár is működik.

A római katolikus plébániatemplomot a jezsuiták építették 1728 és
1764 között Keresztelő Szent János tiszteletére, 1933–1935 között
neoreneszánsz stílusban. A hozzá kapcsolódó kolostorépület 1720-ban
került a jezsuiták birtokába.

A ferencesek temploma és kolostora 1749-ben épült barokk
stílusban, tornya 1802-re lett kész, a templomot és a kolostort 1971-
ben a színház építésekor bontották le.

A minorita templom és rendház 1741 és 1767 között épült barokk
stílusban.

A volt görög katolikus templom 1926 és 1936 között épült, 1948-
ban elfoglalta az ortodox egyház.

A Bolyai Farkas Elméleti Líceum eredete 1557-ig nyúlik vissza,
1718-ban alakult kollégiummá, mai épülete 1908–1909-ből
származik. Az előtte álló téren áll a két Bolyai, Farkas és János szobra.

A Teleki Téka 1799–1802 között épült. A kétszázezer kötetes
könyvtárat Teleki Sámuel erdélyi kancellár alapította a 18. század
végén. Minden bizonnyal Marosvásárhely legjelentősebb kulturális
öröksége a Teleki Téka. Báró Teleki Sámuel, nemcsak gazdag, de
rendkívül művelt ember is volt, több európai egyetemen tanult.
Vagyona nagy részét a több mint 40.000 kötet megvásárlására
fordította, amellyel létrehozta a ma nevét viselő Közkönyvtárat. A
könyvtár több ősnyomtatványt, sok régi könyvet, kéziratot és
könyvritkaságot őriz. Az épületben Bolyai János Múzeum is működik.

(Forrás: hetvezer.ro)

Tízparancsolat
Mindössze néhány szabály betartásával te is egyike lehetsz a környezettudatos vásárlóknak. 

Kíváncsiskodó turisták Marosvásárhelyen
A nyár beköszöntével egyre több hátizsákos fiatallal vagy éppen csoportos nézelődővel találkozhatunk elsősorban a város központjában. Amióta a
Wizz Air légitársaság megnövelte a Marosvásárhelyre érkező járatainak számát, egyre többen fordulnak meg az egykori Székelyvásárhelyen és nagy
érdeklődéssel kutatnak a látnivalók után.
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– Mikor és milyen megfontolásból dön-
tött arról, hogy megpályázza a Nemzeti Szín-
ház vezérigazgatói tisztségét?

– Kényszerdöntés volt. A vásárhelyi
színház évek óta igazgatói válságban van.
Ebből kifolyólag például nekünk az egyete-
men nagyon nehéz volt úgy színészeket ne-
velni, hogy a szakmaiságnak nem volt a
közelben egy pozitív példája. Ebből adódott
az a furcsa helyzet, hogy színész szakos
hallgatóink szinte minden hétvégéjüket
Kolozsváron vagy Szebenben töltötték – a
színházban. Ez a válság, tudjuk, több mint
egy évtizede tart (magam is ezért hagytam
ott a színházat), és jelen pillanatig is olyan
viszonyok uralkodnak ott, hogy szinte min-
den fontosabb a színpadi munkánál. Nem
beszélve arról, hogy bemutatók, előadások
maradnak el. Azt gondolom, egy színház
nem működhet ilyen körülmények között.
A nézettségi mutatók is sokatmondóak. A
román tagozaton az idén 4500, a magyaron
pedig 12.000 nézőt tudtak behívni – egy
olyan városban, ahol 140.000 ember él. Ez
egy szégyenteljes szám. 

De folytathatnám azzal, hogy a színház
vezetésének nincs egy organigrammája,
nincs belső működési szabályzata, senki
nem ismeri és nem tartja be a szakmai-eti-
kai határokat. Egy másik érthetetlen dolog:
ebben az intézményben előadások tűnnek
el telt házzal. Például a közönség által igen-
csak kedvelt Svejk, amely darab 60%-ban
megtérült – 10 előadást ért meg, ezután
levették műsorról, szemben a Két lengyelül
beszélő szegény román című darabbal,
mely 1,23%-ban térült meg. 

Mindezek a tények arra sarkalltak min-
ket, hogy próbáljunk meg valamit változ-
tatni. Régóta sok emberrel beszélgettünk,
hogy ki lenne az, aki elvállalná ezt a felada-
tot, erre alkalmas lenne. Nem találtunk
senkit. Ezt követően nagyon nehezen hoz-
tam meg azt a döntést, hogy akkor meg-
próbálom én. Megírtam a menedzseri
tervet, és vártam ennek beadásával a ha-
táridő lejárta előtt egy óráig. Akkor meg-
kérdeztem, hogy iratkozott-e be valaki. A
válasz után úgy döntöttem, beiratkozom.
Az utolsó pillanatban tettem meg, mert
nem lehet tovább nézni egy jobb sorsra ér-
demes város kulturális életének ezt a fajta
leszegényedését. 

– Mit mondtak a minisztériumban: van
vetélytársa?

– Sokan kérdezik, igazából nem tudom,
és megmondom őszintén: már nem is ér-
dekel. Ha lett volna olyan potenciális jelent-
kező, akkor visszalépek. De mivel úgy
tudom, hogy nincs olyan, aki ezt a színhá-
zat képes helyretenni, ezért jelentkeztem
én. Ebben természetesen az is benne van,
hogy nekem sem sikerül, de azt hiszem, van
annyi tapasztalatom, hogy egy próbát
megér. 

– 50 oldalas menedzseri tervet tett le a
minisztérium asztalára. Melyek ennek a do-
kumentumnak a sarkalatos pontjai?

– Egy ötéves tervet készítettem. Ennek
értelmében az első év a leltározás éve
lenne: felmérni a képességeket, a jövőbeni
munkapotenciált. A következő két évet a re-
professzionalizálódás évének nevezném,
amikor a színészek műhelymunkákban, kü-
lönböző kurzusokon vennének részt. Az ezt
követő években nyitás következne a tágabb
szakma felé, majd egy még nagyobb lépés-
ben az európai piacra szeretnénk kijutni. Én
azt szeretném, ha ez a színház Barceloná-
ban, Moszkvában és Krakkóban lépne fel.
Mert valahol erről szól az Európai Unió is:
hogy Marosvásárhely a világ kulturális
áramkörébe tartozzon. Nem lehet bezár-
kózni. 

Menedzseri tervem másik fontos pontja,
hogy a többi marosvásárhelyi művészeti in-
tézménnyel és a magántársulattal közösen
szervezzünk előadásokat, közösen lépjünk
fel, hogy a kulturális intézmények általános
látogatottsági száma is növekedjen. 

Ami a színházat illeti: elképzeléseim
szerint lenne rádiószínházi évadunk, nevelő
előadásokat szerveznénk, kimennénk az in-
tézménnyel az épület falai közül: osztály-
színháztól kezdve, a megye más városainak
színpadjaiig. Továbbá kevésnek tartom az
intézményen belüli román–magyar párbe-
szédet, ezt a kapcsolatot is javítani szeret-
ném.

A színházból minden színészt szeretnék
használni, aki jelenleg a társulatban van,
legalábbis az elején. Aki bizonyítani fog, az
marad, aki nem tud beilleszkedni ebbe az
új ritmusba, az majd keres magának szá-
mára megfelelőbb helyet, ahol jól érzi
magát. 

– Azért a Tompa Miklós Társulat már né-
hányszor bebizonyította, hogy egy elég ön-
törvényűen működő csoportdinamizmus
jellemzi...

– Nem tartok ilyesmitől, mert tisztessé-
gesen és becsületesen fogok dolgozni. Ha
elbukom, akkor ennek nem vezetői-szak-
mai alkalmatlanságom lesz az oka. Hanem
valami más győz le. És mit kockáztat ezzel
a társulat? Hát azt, hogy megszüntetik a
színházat. Egyszer csak a minisztérium azt
mondja, hogy rendben, megpróbáltuk,
nem jött össze, köszönjük szépen, ennyi
volt. Elveszik a nemzeti színház státusát,
megkapja a város és majd meglátjuk, ami-
kor a városi tanácsnak arra sincs pénze,
hogy biciklisávokat létesítsen a városban,
hogyan lesz majd két sörnap és három bor-
nap között pénze eltartani egy színházat.
Sehogy, majd más társulatokat fog hívni,
és várni kell majd még 50 évet, hogy jöjjön
még egy Tompa Miklós és alapítson színhá-
zat. De első pillanattól kezdve abból indu-
lok ki, hogy mindenki dolgozni akar és a
színház jövőjéért tenni. 

– Rektorsága alatt sok mindent tett a
Művészeti Egyetemért. Nem fájlalja itthagyni
azt, amit elkezdett?

– Én itt maradok. Alapmunkahelyem
továbbra is az egyetemen lesz, ugyanis me-
nedzseri szerződéssel megyek a Nemzeti
Színház élére, feltéve, ha sikerül a verseny-
vizsgám. Továbbra is itt fogok tanítani, és a
kollegáimmal közösen folytatjuk ezeket az
elkezdett projekteket.

– Ki az az ember, akit maga után szeretne
látni a rektori székben?

– Egyelőre csak fantomképünk van. Aki
igényessége, határozottsága mellett nagy
sebességgel tud fellépni az oktatás és a
művészet érdekében, aki jó kapcsolatot
ápol a többi kulturális intézménnyel, a
város vezetőségével és a közönséggel. Erre
az alkalmas embert nem találtuk meg, még
keressük. Decemberre, mire a kérdés aktu-
ális lesz, biztos vagyok benne, hogy meg-
lesz.

Vass Gyopár
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élet-módi

amelyben szép 
nyugodtan elalszunk

Az elmúlt hét is rejtegetett meglepetéseket a törté-

netsorozat szereplőinek. Például kiderült, hogy Bese

egy falu, igencsak közel. Amikor a Fülbevalós Hölgy

és Dzsessz felpattant a 3-as számú autóbuszra, akkor

fogalmuk sem volt arról, hogy az nem a kívánt cél

felé, hanem pontosan az ellenkező irányba zötyögteti

illusztris utazóközönségét. Mire észbe kaptak, már

az egész autóbusz rajtuk vidult, de meg kell jegyezni,

hogy a beseiek rendkívül rendes társaság. A gyanús

elemek ellenére sem nyúlt senki a két idegen táská-

jához, sőt, egy végtelenül kedves és tréfálkozó kedvű

rurális közösség képviselőivel volt az eltévelyedettek-

nek dolga. És mivel a nyári koradélutáni hőségben

leszállni és gyalog visszakutyagolni a városba túlsá-

gosan megerőltetőnek tűnt, így történt, hogy elbu-

szoztak a végállomásig s vissza. De ezen kívül,

akárcsak az azelőtti héten, ismét volt Egy Másik Ked-

ves (és Ismeretlen és Rendkívül Elegáns) Hölgy általi

letámadásban részünk, aki egy (Valóban) nemes cél

érdekében ültetett le az Aranka György szobra mel-

letti padok egyikére és kérte ki ezzel kapcsolatos vé-

leményünket. (Közben két mozgásból

megállapította, hogy gyenge az immunrendszerünk,

hogy a hajunkat fel kellene egy kicsit tupírozzuk és

ahhoz is ötlettel szolgált, hogyan tehetnénk csinos

ruhánkat még elegánsabbá.) Dzsessz sajnos nem

rendelkezik olyan busás anyagiakkal, hogy két oda-

vissza repülőjegyet tudott volna venni Budapestig,

de szolgált egy-két anyagi forrás irányába mutató

ötlettel. 

A hétvége sem telt eseménytelenül. Miközben a ho-

mogén idő egyre a gyűlölt határidő felé mozdult el,

Dzsessznek munka közben a fejében egy szocialista

időkre emlékeztető építőtelep-képe és hangvilága

rajzolódott ki. A Maros-parton jókedvű munkások

órákon, napokon keresztül valamilyen bádog belsejű

autókba köveket dobáltak. (Körülbelül így ülepedett

le a hangok nyomán az a kép, amely az értelmetlen

jövőt hordozza magában: a Maros-parti biciklis utat.)

Dzsessz érezte, hogy a hangok tűrőképességének ha-

tárait súrolják, és miután sokáig ezt érezte, egyszer

csak abbahagyták. De mielőtt abbahagyták volna,

a tömbház előtti diófa alatt elkezdett gyülekezni a

vakációzó gyermeksereg, és fülsiketítően kezdtek be-

lekiabálni a rég áhított szabadságba. És Dzsessz, aki

a gyermeki lélek nagy tisztelője, érezte, hogy tényleg

nem bírja idegekkel. Ekkor lépett közbe az Öreg, aki-

nek mindenre van receptje. „Gyere, vedd be ezt a nö-

vényi nyugtatót, meglátod, megnyugszol, és fogsz

tudni dolgozni.” Dzsessz bevette. 

Egész délután nyugodtan aludt.

(vassgyopi)

Csak egy erős színház mellett lehet egy erős egyetem, és fordítva. A kettő pedig jelenleg nincs
összhangban egymással – így vélekedik Gáspárik Attila, a Művészeti Egyetem rektora, aki, ha
minden jól megy, hamarosan átkerül a Nemzeti Színház vezérigazgatói tisztségébe. Onnan az eu-
rópai piac felé szeretne nyitni.

Nem akarja veszni hagyni a színházat

...elképzeléseim 
szerint lenne 

rádiószínházi 
évadunk, nevelő 

előadásokat 
szerveznénk, 

kimennénk az 
intézménnyel az

épület falai
közül: 

osztályszínháztól
kezdve, a megye
más városainak 

színpadjaiig. 
Gáspárik Attila
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Levásárolható

a B&B gyógyszertárban

Megújulnak a város negyedei

160-nál több új parkolóhelyet 
alakítanak ki a Meggyesfalvi negyedben

A lakosoktól és a tulajdonosi 
társulásoktól érkezett igények alap-
ján Marosvásárhely Polgármesteri
Hivatala intenzív erőfeszítéseket
tesz annak érdekében, hogy új par-
kolóhelyeket hozzon létre, hogy a
másodlagos útvonalakon a forgalom
könnyebbé változzon. Ezekben a 
napokban aszfaltozzák újra a Vajda-
hunyad és Resicabánya utcák közötti
övezetet a Meggyesfalvi negyedben,
ahol az itt lakók kérésére 160-nál
több új parkolóhelyet alakítanak ki.

A munkatelepen jelen lévő Claudiu Maior alpolgármester kijelentette: „Ezeknek a parkolóknak
a létesítésével a polgármesteri hivatal a lakossági igényekre válaszol. Közismert, hogy a hivatal
csak akkor kezd neki egy munkálatnak, ha az övezetben található tulajdonosi társulás aláírásokat
tartalmazó listával igazolja, hogy az ott lakók legkevesebb kétharmada ezt igényli, és beleegyezik
a munkálatok elvégzésébe. Az első következménye ennek a munkálatnak, hogy felszabadulnak a
másodlagos utcák, amelyeket eddig eltorlaszoltak a parkoló járművek, s akadályozták a forgalmat.
Emellett felújítjuk a járdákat, a bejárókat, a szeméttárolókat, s ahol szükséges, a játszótereket, zöld-
övezeteket. Ahol ellopták, pótoltuk a padokat, felújítottuk a csúszdákat és hintákat, új játékszereket
szereltünk fel. Ezúton is arra kérnék minden lakót, hogy jobban vigyázzanak a közös vagyonra.
Folytatódik az aszfaltozás, arra törekedünk, hogy kijavítsuk a tönkrement bejárókat, hogy a lakosok
elégedettek legyenek. Intenzív időszakban vagyunk, amikor a legjobbat kell nyújtanunk.”

Az 503-as számú tulajdonosi társulás elnöke, Demeter István elmondta: „Örülünk a radikális
változtatásoknak, amelyeket a polgármesteri hivatal a Meggyesfalvi negyedben végrehajtott. 
A munkálatok jó ütemben haladnak. Szükségünk van az új parkolóhelyekre és a felújítási munká-
latokra. Sok szép dolgot valósítottak meg, elégedettek vagyunk, hogy válaszoltak az igényeinkre.” 
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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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A világhálón is

Mivel világi kiadványként nem lehetünk egy vallási felekezetnek sem elkötelezettjei, ezért mindenféle előítéletet levetkőzve, sok kérdéssel érkeztünk
Fodor Sándorhoz, a Hit Gyülekezetének marosvásárhelyi pásztorához.

– Mit kell tudni a Hit Gyülekezetéről,
milyen hitbéli tartópilléreken nyugszik?

– A Hit Gyülekezete a reformáció-
nak a folytatása, a nagy reformátoro-
kat mi is elődeinknek tekintjük.
Csupán úgy gondoljuk, hogy valahol
valamiért megrekedtek ezek a folya-
matok. Mi azonban ezekhez az elvál-
tozás előtti időkhöz szeretnénk
kapcsolódni: a port igyekszünk letaka-
rítani a Szentírásról, jobban a dolgok
mélyére nézni, az Ige tanulmányozását
prioritásnak tekinteni. Azt szeretnénk,
hogy azok a fogalmak, amelyeket
mindannyian ismerünk – hit, szeretet,
jóság – a mindennapi életben elnyer-
nék valódi tartalmukat. 

– Marosvásárhelyen mióta vannak
jelen?

– Hivatalosan bejegyezve 1993 óta
működünk. Nem hivatalos formában,
5–6 fős imacsoportként a ’80-as évek
végétől próbálkoztunk Budapesten élő
hittársainkkal felvenni a kapcsolatot –
nyilván az akkori viszonyok között
kevés sikerrel.

– Mennyire függnek a magyaror-
szági gyülekezettől?

– Jogszerűen egy teljesen önálló
egyház vagyunk. Teológiailag azonos
nézeteket vallunk, ezért iránymutatá-
suk, példájuk, véleményük számunkra
nagyon fontos. Jelenleg egy partner-
ségi szerződés előkészítése zajlik a két
egyház között, szeretnénk még szoro-
sabbra fűzni kapcsolatainkat. Ezt a vi-
szonyt úgy lehet illusztrálni, mint
ahogy egy nagykorú gyerek tartja a
kapcsolatot szüleivel: független
módon, de mégis ragaszkodva azok-
hoz, akik segítették az életben való el-
indítását.

– Hogyan zajlik a marosvásárhelyi
hitélet?

– Sokszínű. Egyrészt van az isten-
tiszteletekben, csoportos foglalkozá-
sokban kibontakozó szó szerinti hitélet.
Minden korosztály igényeinek megfe-
lelő foglalkozást próbálunk nyújtani,
az istentiszteletek mellett hét közben
kiscsoportos műhelymunkák folynak.

A legkisebbeknek szervezett alkalma-
kon keresztül, az iúsági alkalmainkon
át, egészen a zenészek csoportjáig
vagy iú házasok bibliaórájáig nagyon
sok foglalkozásunk van. Másrészt
munkánknak van egy láthatatlanabb
része: igyekszünk érzékenyek lenni az
emberi szükségletekre, ezért erőnkhöz
mérten karitatív munkát is vállalunk.
Nincs nagyon olyan esemény a környé-
künkön, ahol ha baj volt, ne lettünk
volna, ne lennénk jelen. Ilyenkor
igyekszünk minden követ megmoz-
gatni, helyi és külföldi segítségforrá-
sokat egyaránt mozgósítunk. Szinte
nincs olyan hét vagy hónap, hogy va-
lamilyen karitatív akcióban ne ven-
nénk részt, csak nem szoktuk
nagydobra verni. 

– Ez azt jelenti, hogy nemcsak tag-
jaikat, hanem a tágabb közösséget is se-
gítik?

– Természetesen, sőt. Jótékonysági
munkánk haszonélvezői nagyobb részt
nem tagjai a Hit Gyülekezetének. Aki
szükségben van, azon kell segíteni, és
nem azt nézni, hogy melyik felekezet-
hez tartozik. Nem túlzok, ha azt állí-
tom, nem teszünk ember és ember
között különbséget. 

– Hány tagja van gyülekezetüknek? 

– Tagjaink száma elég magas, a lá-
togatottság ennél egy kicsit kevesebb.
Marosvásárhelyen ezres nagyságrendű
csoportról lehet beszélni.

– Mit gondol, mi a sikere az önök
gyülekezetének?

– Úgy gondolom, egy dologban
minden lelkészkollegámmal egyetér-
tünk: szeretnénk egyre jobban végezni
munkánkat. Itt meg kell jegyeznem,
hogy mi elsősorban azt a réteget cé-
lozzuk meg, akik nem gyakorló hitéle-
tet élnek. Talán ez egy fontos
különbség köztünk és a többi egyház
között. Nem tartjuk helyesnek úgy
gyarapítani közösségünket, hogy más
gyülekezetek tagjait csábítjuk el. Úgy
gondoljuk, ma nagyon széles az a
réteg, aki valamilyen módon szeretné
az Istennel való kapcsolatát, az életét
rendezni, de valahogy az eddig ismert

egyházi struktúrák és szokások között
nem igazán találta fel magát. Mi
ennek a rétegnek próbálunk olyan
külső formákat, alternatívákat nyúj-
tani, ami sok ember számára szimpa-
tikus. Nagy titkunk nincs. 

– Milyen tapasztalataik vannak, mi-
lyen a gyülekezetük megítélése a törté-
nelmi egyházak körében?

– Erről talán őket kellene megkér-
dezni. Természetesen, mint minden
újat, a Hit Gyülekezetét is fenntartá-
sokkal kezelik. Nemrég jelent meg az
egyik országos napilapban a nagyvá-
radi esperes vélekedése a Hit Gyüleke-
zetéről, és hozzászólását rendkívül
helyes magatartásnak tartom. Azt nyi-
latkozta, nem akar véleményt nyilvá-
nítani, megvárják, hogy milyen
gyümölcsöket termünk. A Bibliában is
van egy ilyen mondás, hogy ha Istentől
van, akkor megáll, ha pedig emberek-
től, akkor magától eltűnik. A megíté-
lésünk nem is annyira egyház-, mint
lelkészfüggő. Vannak olyan református
lelkész ismerőseink, akiket barátaink-
nak nevezhetünk. De ugyanabban az
egyházban vannak olyan tisztségvise-
lők, akiket nem. Én az elutasító maga-
tartást meg tudom érteni, ezért nem
haragszom, és nem is fáj annyira.
Lehet, hogy a helyükben én is hason-
lóképpen cselekednék. A történelem
számtalanszor igazolta, hogy az újra
nagyon nehezen nyílnak az emberek,
különösen így volt ez az egyház terü-
letén. Az is valós tény, hogy az egyre
bővülő vallási kínálatban honnan lehet
tudni, hogy egy felekezet jó vagy nem?
Ahhoz, hogy ez kiderüljön, időre van
szükség.

Kérdésére visszatérve, engem is ér-
dekelne, ha a többi egyház vezetője el-
mondaná véleményét rólunk. A
jelenlegi helyzetet a legpontosabban
a távolságtartó jelzővel lehetne illetni.
Mi azonban mindent megteszünk a jó
viszony ápolásáért. 

– Mi a romániai Hit Gyülekezetének
hivatalos besorolása?

– Az új kétlépcsős romániai egy-
házügyi törvény 2006-ban jelent meg.
Mi ennek az első lépcsőfokán vagyunk,
ami azt jelenti, hogy az illető közösség

12 évig vallási egyesületként kell fedd-
hetetlenül működjön, minimum 300
taggal. 12 év után léphet tovább,
amennyiben az ország lakosságának
0,1%-át lefedi, ami esetünkben 20–22
ezer főt jelent, a legközelebbi nép-
számlálás eredményétől függően. De
tudni kell, hogy már ezen a szinten is,
a törvény a vallás gyakorlásához min-
den feltételt biztosít: lelkészi-vezetői
jogköröket kaptunk, hivatalosan esket-
hetünk, temethetünk és keresztelhe-
tünk. Gazdaságilag viszont teljes
mértékben önfenntartóak vagyunk,
mert nem kapunk semmilyen állami
támogatást. Parlamenti képviselőink
ezt így tartották jónak, hogy legyen
egy úgynevezett próbaidő, és ez sze-
rintem jó, magam is helyeslem. 

– Említette, hogy az államtól nem
kapnak támogatást. Miből tartja fenn
magát közösségük?

– Több csatornán keresztül. Ennek
egyik forrása barátaink, szimpatizán-
saink 2%-os adófelajánlása, és ezen
kívül adományokat fogadunk el. Ezek
közül egyik sem kötelező vagy kizáró
jellegű, nálunk nincs belépődíj vagy
ehhez hasonlók. Az adakozás önkéntes
alapon zajlik. Ha valaki úgy ítéli meg,
hogy a szolgáltatásainkat érdemes
fenntartani, akkor támogat minket, ha
pedig nem, akkor nem.

Szerteágazó 
karitatív tevékenység

A beszélgetésen részt vett Bondor
László is, a karitatív munkáért felelős
gyülekezeti tag. Elmondta, a Hit Gyü-
lekezete átfogó jótékonysági munkát
végez, amelynek 90%-a a társadalom,
ezen belül is a magyar közösség felé
irányul. Nagy természeti katasztrófák
idején – mint a 2005-ös székelyföldi
árvíz, a csángóföldi árvizek, vagy a ta-
valyi székelyföldi esőzések –, nagyobb
segítséget szoktak nyújtani. Az emlí-
tett esetekkor tízezer eurós nagyság-
rendű támogatásokra kell gondolni,
közölte Bondor László. Ezen kívül isko-
lákat újítottak fel, könyvtárakat hoztak
létre, informatikatermeket szereltek
fel, házakat építettek, és a börtönmisz-
szió területén is jelen vannak. A hoz-
zájuk kapcsolódó alapítványokon
keresztül is eléggé aktív tevékenységet
folytatnak az utcagyerek-misszióban,
elszegényedett családok gyerekeit se-
gítik. A 12-es iskolával hosszú távú és
kiemelkedően gyümölcsöző kapcsola-
tot ápolnak, a gyerekvédelemmel is
voltak rövidebb-hosszabb együttmű-
ködéseik. „De az emberek napi problé-
máinak a megoldásában is gyakran
segítünk” – tette hozzá Bondor László.

Vass Gyopár

„Ha Istentől van, megáll”

Fodor Sándor



11. oldaljúnius 29–július 5. Riport <<

Délelőtt van. A palotában lakó
munkások vaságya még meleg. Nem-
rég hagyták el földszinti hajlékukat,
melynek kormos külső falai azt jelzik,
hogy a jelenlegi lakók közel sincsenek
akkora pompában, mint a Rhédeyek
voltak annak idején. 

2009 óta munkások laknak a barokk
épületben, amelyet Gróf Rhédey László
és felesége Inczédy Ágnes bárónő épít-
tetett 1807-ben. II. Erzsébet királynő
ükanyjának – Rhédey Klaudiának ott-
honában 1948-tól általános iskola mű-
ködik. Jelenleg felújítás alatt áll és
kisiskolások rivalgása helyett most ka-
lapálás, fúrás-faragás visszhangzik a
termekben. Az épület pompáját beton-
kavarók, salopétás munkások törik
meg. Látni közöttük egy nőt is. Mint ki-
derült, a hivatalosan alkalmazott sza-
kácsnőről van szó, aki a munkásoknak
főz. Készségesen megmutatja a „kony-
hát”, ami iskola-büféből lett konyhává
alakítva és elmondja, hogy amennyi-
ben a munkálatok vezetőjével szeret-
nék beszélni, rossz időpontot
választottam, mert jelenleg nincs itt,
viszont két hét múlva megtalálom. 

Kilátás a rehabilitációra 

Magyarosi Erzsébet – az Erdőszent-
györgyi Iskolaközpont igazgatónője
arról a bizonyos pillanatról mesél, ami-

kor a palota dísztermének mennyeze-
téből leszakadt egy darab. Ezzel meg-
született a felújítás gondolata. 

– Akkoriban a dísztermet tanáriként
használtuk. Mondtam is a kollégáknak,
ha lehet, kerüljék azt a sarkot, nehogy
baj történjen. Nemsokára beszéltem a
Kis-Küküllő Térségi Társulás ügyvezető
asszonyával, Borbély Emmával arról,
hogy jó volna legalább egy előtanul-
mányt írni, amivel majd meg lehet pá-
lyázni az épület felújítását. Egyetlen
gond volt csak. Erre az előtanulmányra
sem volt elegendő anyagi fedezet.
Aztán Aldebrőn találkoztam a magyar-
országi Nemzeti Örökségvédelmi Köz-
pont államtitkárával, és vele
elhatároztuk, hogy be fogjuk nyújtani
a pályázatot. Szekeres Gerőnek köszön-
hetően ez meg is történt. Ő volt az, aki
a szükséges háttérinformációk meg-
szerzését követően megírta a tanul-
mányt és sikeresen meg is védte – a
kulturális minisztériumban építészek-
ből, műemlékvédőkből álló bizottság
előtt. A pályázás teljes folyamata a
Nemzeti Örökségvédelmi Hivatalon ke-
resztül történt, tehát mi csak közvetítők
voltunk a tervező és a minisztérium kö-
zött. Hosszú csend következett. Körül-
belül egy évig tartott és senki sem
tudta, mi lesz a kimenetele. Annak el-
lenére, hogy Szekeres Gerő azt mondta,
bemutatta a tervet és mindenkinek na-

gyon tetszett, arról, hogy elkezdődnek-e
az újítások vagy sem, visszajelzést
egyáltalán nem kaptunk a minisztéri-
umtól. Aztán jött egy értesítés a pol-
gármesteri hivatalhoz, hogy felújítják
a kastélyt – meséli Magyarosi Erzsébet.

Azóta két év telt el. Ez idő alatt a fel-
újítással megbízott cégnek sikerült el-
végeznie a munka legnehezebb részét.
Megerősítették a boltíveket, betonfö-
démeket öntöttek, felszedték a padló-
zatot. A pincéből kihordták a földet, sőt
egy méterrel lejjebb mentek, hogy le-
gyen meg a pince eredeti magassága.
Hátravan még a víz-, gáz-, fűtésszerelés
és természetesen a restaurálás is.
Mindez kezdetben hozzávetőlegesen
25 milliárd régi lejbe került volna, ha
nem botlanak váratlan költségekbe. A
felújításért felelős cég – a Sima Const-
ruct 2001 Kft. – vezetőjének elmon-
dása szerint jelenleg 35 milliárd régi
lejre becsülik a munkálatok értékét.
Számításaik szerint, ha minden jól
halad, decemberig befejezik. Amíg
azonban a minisztérium nem fizet,
addig ők sem tudnak haladni. Az iskola
vezetősége Keresztes Géza csapatát
ajánlotta a restaurálás kivitelezésére,
az erre vonatkozó végleges döntés
azonban a vállalkozó kezében van.

Tulajdonjog – kit illet? 

Tény, nem teljesen tisztázott a Rhé-
dey kastély jogi helyzete, ugyanis 6–7
évvel ezelőtt pert indított az önkor-
mányzat ellen egy feltételezett tulaj-
donos – a Schuller család sarja, aki azt
állította, őt illeti az épület fele. Szeren-
csénkre ez az állítólagos tulajdonos
egyelőre nem tudja bizonyítani tulaj-
donjogát. A per egy évig fel volt füg-
gesztve, most újrakezdené a fellebbező,
de semmi esélye nincs a per megnye-
résére. Megvannak a dokumentuma-
ink, amivel bizonyíthatjuk az épületnek
a tulajdonunkba való kerülését. Az il-
lető a visszaigénylési kérését úgy tette
le, hogy kárpótlást kér a román állam-
tól. Tehát az épületet semmiképpen

nem kaphatná meg. Ha netán  meg-
nyerné a pert – ami nem valószínű –,
akkor a román államnak kellene őt kár-
pótolnia – magyarázta Hegyi László al-
polgármester. 

Ismeretlen végeredmény 

Az épület jövőbeni rendeltetését il-
lető elképzelések igen változatosak.
Más-más lehetőségeket lát az épület-
ben egy projektmenedzser, másat az
egykori iskola igazgatónője és szintén
eltérő elképzelései vannak erről az ön-
kormányzatnak. 

Menyhárt István projektmenedzser
szerint pillanatnyilag senki sem tudja
megmondani, mi lesz az épület sorsa a
felújításokat követően. Ő úgy tudja, a
beruházás azzal a céllal indult, hogy a
felújítást követően az épület vissza-
kapja korábbi rendeltetését, tehát to-
vábbra is iskolaként funkcionál majd.
Eközben elkezdték a Campus építését,
amivel látszólag megoldódott volna az
oktatás helyszínének kérdése. Ennek
következtében kezdtek el tulajdonkép-
pen azon gondolkodni, milyen más
célra használhatnák a palotát. A lehe-
tőségek között szerepelt többek között
információs, turisztikai központ létesí-
tése. 

– Részemről azért lett volna nagy
jelenősége mind a palota, mind a Cam-
pus befejezésének, mert rengeteg el-
képzelésem lenne arról, mire lehetne
ezt az épületet felhasználni. Turisztikai
irodát, felnőttoktatási központot, vál-

lalkozásfejlesztési központot indíthat-
nánk. Több emberrel kellene konzul-
tálni erről és végül eldönteni, ki mit lát
a legalkalmasabbnak – mondta a pro-
jektmenedzser. 

Az önkormányzat szintén doku-
mentációs, információs központ, kiállí-
tótermek kialakításában gondolkodik.
Szerintük ennek felelne meg leginkább
az épület, iskolának semmiképp. 

– Nekünk, mint önkormányzatnak
tulajdonképpen az lesz a feladatunk,
hogy ezt a központot kialakítsuk. Egye-
lőre várjuk, hogy a munkálatok befeje-
ződjenek. Amint ez megtörtént,
megünnepelnénk Rhédey Klaudiának
a 200. születési évfordulóját – taglalta
az alpolgármester. 

Magyarosi Erzsébet, az egykori is-
kola igazgatónője úgy véli, turisztikai
szakosztályokat lehetne kialakítani a
palota termeiben, mivel Erdőszent-
györgyön lenne erre lehetőség. Így kér-
ték a restaurálási tervekben is –
tanműhelyeket, felszolgáló termet, ki-
sebb előadásokra termeket berendezni,
a diákszövetségnek pedig egy külön
termet, ahol gyűlésezhet, elvégezheti
feladatait. Azokat a helyiségeket pedig,
ahol egyáltalán nincs ablak, raktárnak
lehetne használni. A pince borkóstolók,
gasztronómiai találkozók, versenyek
színhelye lehetne. Ezekből a rendezvé-
nyekből az iskola akár jövedelemhez is
juthat. Miként lesz, majd meglátjuk,
addig is a restaurálás befejezését vár-
juk.  

Barabás Andrea

Az erdőszentgyörgyi Rhédey kastély története egészen az 1600-as évekig nyúlik vissza, amikor itt még kolostor állt. Ezt később lebontották, majd
kastélyt építettek helyébe. Az épület az első világháborúig a Rhédeyeké. A világháborút követően a Schuller család birtokába kerül, majd 1948-tól
állami tulajdonként tartják számon. A XIX. századi épületben a jelenlegi királyi család elődei laktak, majd iskolaként működött. A Kulturális 
Minisztérium jóvoltából két éve dolgoznak azon, hogy az épület újra teljes pompájában csilloghasson. Azt azonban még senki sem tudja, hogy mi
történik vele a felújítást követően. Az elképzelések aszerint változnak, hogy projektmenedzser, az egykori iskola igazgatónője, vagy az önkormányzat
képviselője fejti ki véleményét. 

Rhédey 
rehab 
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Elérkezett ez a pillanat is, jubilál a Székelyföldi Rockmaraton, melyet idén immár X. alkalommal szervez meg a Zeneudvar Kulturális Egyesület
(www.zeneudvar.ro).

X. Székelyföldi Rockmaraton
2011. július 5–9., Székelyudvarhely, Szejkefürdő

Nem tudni, hogy 2002-ben vajon
hányan mertek volna mérget venni arra,
hogy a minőségi zajok fesztiválja meg-
éri a tízéves születésnapját – valószínű-
leg nem sokan – íme egy okkal több,
hogy július beköszöntével, amikor a
rockzene feldübörög a szejkei dombol-
dalon, ott legyünk mi is és ünnepeljünk.

Ünnepelve – többet – 
olcsóbban

Idén július 5-tól 9-ig lesz hangos a
szejkefürdői völgyoldal – árulták el a
fesztivált szervező Zeneudvar Kulturális
Egyesület képviselői, Jére Ágoston és
Orosz Pál Levente június 16-án, az ese-
mény hivatalos sajtótájékoztatóján. „A
gazdasági helyzet még mindig nehezíti
a hasonló jellegű rendezvények lebo-
nyolítását, ez főleg a magánszféra tá-
mogatói erején érződik meg. Azonban
a Timişoreana főtámogatásával, vala-
mint Székelyudvarhely önkormányzata,
a Communitas Alapítvány és a Hargita
Megyei Tanács segítségével sikerült tető
alá hozni a jubileumi maratont is, ráa-
dásul úgy, hogy kevesebbért adunk töb-
bet” – derült ki a sajtóértekezleten, ahol
elmondták, már tavaly is sikerült elke-

rülni az árdrágítást, ezúttal tovább lép-
tek, 20 százalékkal olcsóbban lehet lá-
togatni a rendezvényt. A napi belépő 40
lejbe kerül (szerdán 35 lej), a heti beug-
rót pedig 150 lejért lehet beszerezni. A
szervezők elárulták, nem tudnak olyan
fesztiválról, amely nemhogy tartani, de
csökkenteni tudta volna árait.

Újítás az Open Est
„Próbáltunk idén is újítani és egyben

bővíteni” – mondták a szervezők, el-
árulva, hogy idén a rockmaratonnak fel-
vezetője is lesz, ez pedig az Open Est
névre hallgató Székelyföldi Rockzeneka-
rok Találkozója. A Zeneudvar Kulturális
Egyesület által megálmodott és Hargita
Megye Tanácsa társszervezésével létre-
jött esemény célja a székelyudvarhelyi és
környékbeli zenekarok támogatása és
népszerűsítése nagyobb fesztiválokra. A
július 6-án, 15 órakor kezdődő találko-
zóra 35 lejért lehet belépőt váltani, ami
természetesen érvényes a hivatalosan
este 8 órakor kezdődő Székelyföldi Rock-
maraton első estéjére is.

Több külföldi csapat
Ami a felhozatalt illeti, tavaly a fel-

lépők 60 százaléka volt külföldi, idén a
határon túliak arányát sikerült 80 szá-
zalékra emelni. Idén együtt ünnepel a
rokcmaratonnal a P.Box, amely három
évtizeddel a háta mögött lép színpadra
a Szejkén. Az Ossian 25 éves fennállásá-
nak legjobb dalait hozza el. Gyanítha-
tóan egy emberként fogunk énekelni a
Depresszióval, bár a Menekülés a stúdi-
óból 2011 címre keresztelt turnéjuk
során várhatóan menedékjogot kér mi-
nálunk néhány dal a szeptemberre ígért
új lemezükről is. De itt lesznek az Isme-
rős Arcok ismerős arcai is, akik számára
egy erdélyi fellépés mindig valami
pluszt jelent, hiszen szövegviláguk és té-
maválasztásuk épp egy erdélyi út követ-
kezményeként változott meg,
végtelenül közkedveltté téve minálunk
is Nyerges Attila verseit. Tavaly a Korp-
liklaani szolgálta fel a Vodkát, eme
nedűt idén Moszkvából importáljuk,
hisz itt lesz a folk-metálban utazó, s
amúgy a Székelyföldi Rockmaratonnal
egyidős orosz Arkona. Ők arról is híresek,
hogy orosz földön ritka látványnak bi-
zonyulnak, többnyire a tőlünk nyuga-
tabbra fekvő színpadok deszkáit
koptatják. Ami a South Park a rajzfilm-

ben, az a Rózsaszín Pittbull a zenében. 

Epilógus pirotechnikával
A Zeneudvar Kulturális Egyesület

képviselői elmondták, a bemelegítő,
nulladik nap idén sem marad el. Július
5-én, kedden, hajnalig tartó ingyenes
szabadtéri bulival lehet hangolni a rock-
maratonra. A koncertsorozat szerdától
minden nap délután 3 órakor startol, a
tavalyi kiadáshoz képest pedig még
annyiban változott, hogy a Hammer-
world nap két részre oszlik, négy együt-
tes pénteken, újabb négy pedig
szombaton lép fel. Az átszervezésnek
köszönhetően várható, hogy a záró nap
optimális időben érjen véget, nem is
akárhogyan, hanem a Rückwarts piro-
technikai show-jával.

A szervezők idén sem feledkeztek
meg a hiperaktív rajongókról, ezúttal

sem maradnak el a nagy népszerűség-
nek örvendő, nyereményekkel díjazott
délelőtti vetélkedők, a dedikálások, il-
letve a koncerteket követő hajnalig tartó
bulik. Eddig még nem volt rockmaraton
eső nélkül (Kalapács József tavaly is azzal
biztatta csapattársait, hogy „Csak semmi
pánik, fiúk, Szejkefürdőn vagyunk, itt eső
nélkül nincs is koncert!”), s mivel előre
nem tudni, hogy az égi áldásból a kisebb
avagy nagyobb adagot kapjuk, idén is
felállítják a legutóbb igencsak bevált
nagyméretű (mintegy 300 négyzetmé-
retes) sátrat, amely szükség esetén az
esőtől vagy épp az erős napsütéstől óv-
hatja meg a nagyérdeműt.

Magától értetődően a Székelyföldi
Rockmaratonon a sátorozás nem kerül
pénzbe, naponta 11 óráig zuhanyozási
lehetőség van és non stop büfék állnak
a maratonozók rendelkezésére. 

Elektronika

Eladó kitűnő állapotban lévő Nokia
5228 Black.  Ára: 400 lej. Érdeklődni a
0744-125.956-os telefonszámon. 

Eladó BlackBerry 8900, Curve, 3.2mp,
Wi-fi, Gps. Érdeklődni a 0748-
940.824-es telefonszámon, 8–24 óra
között.

Eladó Amerikából hozott Blackberry
Storm 9530. Bármelyik hálózatban
működik. Ára: 600 lej. Érdeklődni a
0740-175.313-as telefonszámon.

Eladó nagyon jó állapotban lévő
Samsung I 550. Ára: 200 lej, alkud-
ható. Érdeklődni a 0741-597.413-as
telefonszámon.

Eladó Samsung X 660. Ára: 60 lej. Ér-
deklődni a 0744-245.570-es telefon-
számon.

Eladó Samsung E 350. Ára: 90 lej. Érdek-
lődni a 0744-245.570-es telefonszámon.

Autó

Eladó VW Golf II 1.4 motorral, gyár-
tási év: 1994. A négy ajtós autó Euro2-
es és kék színű. Németországból volt
vásárolva, jelen pillanatban érvényes
piros rendszámtáblával. Ára: 1.050
euró. Érdeklődni a 0744-556.131-es
telefonszámon.

Eladó Chevrolet Aveo, 1.2-es motor-
ral, kevés fogyasztással. Gyártási év:
2007. Ára: 4500 euró. Érdeklődni a
0742-697.675-ös telefonszámon.

Eladó VW Polo kitűnő állapotban.
Gyártási év: 1996. Ára: 1000 euró. Ér-
deklődni a 0747-953.035-ös telefon-
számon.

Lakás

Kiadó egy szobás lakást vagy garzont
keresek augusztustól, esetleg szeptem-
berből a Tudor, illetve a November 7
negyedben. Telefonszám: 0742-
662.369.

Július 1-jétől kiadó egy négy szobás
lakásból 3 szoba. Az egyik szobában
én lakom. A lakás két percre van a For-
tuna buszmegállóhoz (Tudor negyed).
Ára: 200 euró/hónap. Érdeklődni a
0755-735.115-ös telefonszámon. 
Eladó egyszobás lakás a 2-es Polikli-
nika közelében. A lakás felújított, ter-
mopán ablakokkal. Ára: 33.000 euró.
Érdeklődni a 0757-465.368-as tele-
fonszámon.

Eladó 3 szobás lakás, közel a megyei
kórházhoz, csak igényeseknek. A lakás
felújított, 2 fürdővel, parkolóval. Ára:
75.000 euró, alkudható. Érdeklődni a
0745-200.366-os telefonszámon.

Eladó 193 négyzetméteres kertes ház
Marosszentannán, vagy elcserélem 2
vagy 3 szobás lakásra. Ára: 70.000
euró, alkudható. Érdeklődni a 0722-
959.912-es telefonszámon.

Kiadó egy szoba és egy fürdő egy 4
szobás lakásból az orvosi egyetem
környékén. Csak lányok jelentkezését
várom. Ára: 75 euró havonta+köz-
költség, Érdeklődni a 0744-967.484-

es telefonszámon.

Kiadó 3 szobás lakás 5 percre a köz-
ponttól. Frissen festettet, felújított,
saját hőközponttal, termopán abla-
kokkal, bútorozva. Ára: 320
euró/hónap, alkudható. Érdeklődni a
0757-465.368-as telefonszámon.

Egyebek

Eladó kétszemélyes, alig hasz nált, bőr
kanapé. Érdeklődni a 0740-115.816-os
telefonszámon. 

Eladó két Magellan Pollar X TT ke rékpár.
Ára: 1100 lej/darabja. Ér deklődni a
0741-075.475-ös telefonszámon.

Eladó nagyon jó állapotban lévő MTB
bicikli. Ára: 170 lej, al kudható.
Érdeklődni a 0743-019.320-as
telefonszámon, 8–22 óra között.

Idős személy gondozását
vállalom, vagy könnyebb házi
munkát, esetleg gyermek gondozást.
Telefonszám: 0745-839.038.

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.

Hirdetési szelvény

Irányár:  _______________________________

Tel.:  _______________________________

Település: _______________________________

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

Apróhirdetések
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Fő-főszerkesztő: Molnár Tibor

Közmondások
l Jobb ma egy akció, mint holnap kettő.
lNe fuss olyan bevásárlókocsi után,
amelyik nem a tied.
lAmit ma megvehetsz, ne halaszd
holnapra.
lOlcsó húsnak háj a fele.
lVevés közben jön meg az étvágy.
l Jóból is megárt a sok, kivéve, ha akciós.
l Leárazott húsnak mindenki érzi a szagát.
l Könnyű Katót a Realba vinni, mert ő is
akarja.
lAkciós a mosdó, olcsó a törülköző.
l Ajándék konzervnek ne nézd a
szavatossági idejét.
l Egyik 19,99, a másik egy (bani) híján 20.
lAki nem vásárol, ne is egyék.
l Mindenütt jó, de a legjobb a mélyhűtött
áruk részlegén, főleg nyáron.
lHosszú kasszasor, török átok.
lKés, villa, olló, most csak 2,99!
lÁrtatlan, mint a ma szeletelt bárány.
l Ember tervez, aztán ötször annyi cuccal
tér haza.
l Hosszabb sort egy rövidebbért el ne
hagyj.
lTöbb fajta szalámi, mint kolbász.
l Addig nyújtózkodj, amíg el nem éred a
felső polcot.
l Ki a tíz százalékos árengedményt nem
becsüli, a húsz százalékost nem érdemli.
l Addig jár a vevő az Auchanba, amíg csak
megveszi a nagyképernyős LCD tévét.
l Mondd meg, mit akarsz venni,
megmondom, hol kapsz.
lKilóra lóláb!
l A pénz nem boldogít, csak az a sok sz*r,
amit veszel rajta.

Fogyasztóvédelem
TERMÉKTÁJÉKOZTATÓÓÓ

Amerikában és Nyugat-Európában elképesztő kártérítéseket kénytelenek fizetni a gyártó cégek azon idióta klienseiknek, akik
törvényre adják őket (és az esetek többségében meg is nyerik a pert) olyan alapon, hogy a prospektusban nem volt feltüntetve, mire
szabad használni az illető terméket, és mire nem. Például, nemrég hárommillió dollár fájdalomdíjat ítélt meg egy dallasi bíróság egy
asszonynak, aki a mikróban akarta megszárítani a macskáját fürdetés után; ha netán valaki nem tudná: a mikrohullámú sütő úgy
melegíti fel a belehelyezett ételt, hogy eszeveszett vitustáncba hozza a benne található vízmolekulákat – szerencsétlen cica elég
kegyetlenül kaparhatta az üveges ajtót egy idő után. Egy másik kretén meg azért zsebelt be több millió eurót a Nokiától, mert a
leírásban nem figyelmeztették, hogy a készüléket nem szabad lenyelni. Az ilyen s ezekhez hasonló szituk elkerülése végett javasoljuk
a gyártóknak az alábbi figyelmeztetéseket is belefoglalni a terméktájékoztatókba:

Vasaló. Termékünk textilneműk vasalására való,
semmiképp ne próbálja kivasalni vele reggel az
arcán található gyűrődéseket! A függönyt szedje
le az ablakról vasalás előtt, pláné, ha emeleten
lakik! A gőzölős funkció kényesebb ruhadarabok
esetében használatos, nem arcszauna!

Mosógép. Kisgyerekét mindig a tízperces kímélő-
programmal mossa ki, ennyi idő után még újra lehet
éleszteni maradandó agykárosodás nélkül. Ameny-

nyiben az ön háztartásában kemény a víz, használ-
jon vízlágyítót, de egyszer győződjék meg, nem
azért kemény-e, mert be van fagyva a vezeték.

Botmixer. Kedves hölgyem! A botmixer elsősor-
ban puha gyümölcsök (banán, eper, málna stb.) és
főzelékfélék pépesítésére szolgál, ne próbáljon vele
szemes kávét darálni, vagy apróbb köveket porrá
zúzni az elem, illetve homok nélkül megvásárolt
homokórájába. És a legfontosabb: eszébe ne jusson

vibrátorként használni, főleg ne bekapcsolva!

Guminő. Minden igényt kielégít: ha keményre
fújja fel, olyan, mintha tizennyolc éves, ha csak
félig, akkor olyan, mintha hetvenéves lenne! De
figyelem! Az aktus után lehetőleg ne gyújtson rá
mellette az ágyban, ha nem akarja, hogy kirepül-
jön az ablakon.

VÁLSÁGTÚLÉLŐ SPÓRLÁSI ÉS TAKARÉKOSSÁGI TIPPEK

l Mossunk kézzel. Amellett, hogy megspórolunk
egy csomó áramot meg vizet, még testmozgás-
nak is jó. Még több lóvét takaríthatunk meg, ha
nem valamilyen drága mosóport használunk,
hanem mi magunk főzünk háziszappant avas sza-
lonnából, fáradt olajból, halfejekből, csirkecson-
tokból. Kissé büdösség lesz ugyan a lakásban, de
max. két hét alatt teljesen ki lehet szellőztetni.

l Vegyünk egy malacot, így sose kell eldobnunk
ételmaradékot. Amennyiben blokkban lakunk,
jobban tesszük, ha kutyának álcázzuk és megta-
nítjuk ugatni, ugyanis haszonállatot tilos tömb-
házlakásban tartani. Csak aztán nehogy
valamelyik bögöréc szomszéd feljelentsen az ál-
latvédőknél, amikor egy decemberi hajnalon
agyonszúrjuk az ugató röfit a porolónál.

l Használjuk a vécépapír mindkét oldalát.

l Ne engedjük le a kádból a fürdővizet, hanem
azzal öntögessük le a budit.

l Koncertre, színházba koszos salopétában men-
jünk, borostásan, egy csavarhúzóval vagy festő-
hengerrel a kezünkben, így nem fogják kérni a
jegyet a bejáratnál, mert azt hiszik, hogy ott dol-
gozunk éppen valamit. Kissé furcsán néznek majd
ugyan az emberek, mikor beülünk közéjük a né-
zőtérre, de ne foglalkozzunk vele, lényeg, hogy
besuvadtunk ingyen.

l Pakoljuk meg a hűtőt könyvekkel, cipőkkel vagy
kövekkel, ugyanis kevesebbet fogyaszt, ha tele
van, mivel a már lehűlt dolgok is hűtik egymást.

l Sose menjünk frissen szült kismamához láto-
gatóba, mert illik valamilyen drága ajándékot
vinni a kölöknek, és még egy normális vacsorát
se fogunk kapni.

l Kislányunknak, kisfiúnknak meséljük be, hogy
a mekibe csak csúnya és buta gyerkőcöket enged-
nek be, a sok tévézéstől meg netezéstől olyan
kancsik lesznek, mint Bãsescu, és a kólától csak
akkorára nőnek, mint Emil Boc.

l A karácsonyt január közepén tartsuk, mert
olyankor találunk fát ingyen a szeméttárolónál,
és a szaloncukor is olcsóbb.

l Étteremben, vendéglőben ne adjunk egy bani
borravalót se. Eleinte smucián parasztnak fognak
nézni, de aztán megszokják, pláné, ha mindany-
nyian csináljuk.

l A maxi-taxin 500 lejest villantsunk, általában
nem tudnak visszaadni. A taxisokkal már nem
megy a csel, mert felváltatják velünk.

l Az sms-küldözgetést felejtsük el, mert sok kicsi
sokra megy, és közeli barátainkat, ismerőseinket
se hívjuk fel, csak csengessük meg, általában visz-
szahívnak.

l Húzzunk egy fagyasztott csirkét a fűtőtest mé-
rőórájára, így annak a hőmérsékletét fogja mérni,
nem a szobáét, következésképpen nem számol
semmit. Hátránya, hogy egy idő után a csirke el-
kezd csöpögni, de alátehetünk egy kimustrált lá-
bost vagy bilit. Mindig legyen a frigóban
cserecsirke, amit bevethetünk, amíg az előzőt újra
lefagyasztjuk, miután kiolvadt.

l Ne a tengerpartról vigyünk haza kagylót em-
lékbe, hanem a hotelből. De csak akkor, ha befér
a bőröndbe, különben baj lehet belőle.

l És végezetül: ha be kell feküdnünk a kórházba
valamilyen operációra, akkor ne hálapénzzel ké-
szüljünk az orvosnak, hanem hálaimával. Ámen!

Vásárlói 
Miatyánk
Mi Bevásárlóközpontunk, ki vagy a város
valamelyik kijáratánál,
Szenteltessék meg a Te neved, légyen az Real,
Auchan, Selgros vagy Metro,
Gazdagodjék a Te kínálatod,
Roskadozzanak a Te polcaid,
Úgy hétköznap, mint hétvégeken és
ünnepnapokon is.
A mi mindennapi kenyerünket, sörünket,
szeletelt nyakaskarajunkat, tormás
mustárunkat, vákuumcsomagolású
téliszaláminkat, leárazott whiskynket,
kibelezett pisztrángunkat, kétkilós
fagyitortánkat, mirelit pizzánkat, csípős
ketchupunkat, sajttal töltött
pulykafalatkáinkat, füstölt baromfivirslinket,
jégkása-ágyon hívogató tintahalunkat,
törperépa-konzervünket, habfehérre mosott
pacalunkat, extra szűz és kurva drága
olívaolajunkat, cigánysonkánkat,
franciasalátánkat, görögdinnyénket, török
paradicsomunkat, spanyol uborkánkat,
portugál vörösborunkat, félmázsás
mosóporunkat add meg nekünk ma!
És bocsásd meg a mi vétkeinket, hogy néha
veszünk egy-egy kiflit vagy tejet a sarki
közértben,
Miképpen mi is megbocsátjuk Neked, hogy a
legtöbb termék drágul egy cseppet, amíg
eljutunk vélük a polctól a kasszáig.
És vígy minket kísértésbe akcióiddal,
kuponjaiddal és szép színes szórólapjaiddal,
És szabadíts meg minden pénzünktől,
Mert Tiéd a kajabonunk, a buksztárcánk és a
bankkártyánk, mindörökké. Ámen.

Talán sose volt ajánlatosabb takarékoskodni, mint manapság, ebben a fene nagy válságban, amikor adókat és árakat emelnek, fizeté-
seket farigcsálnak, hitelkamatot növelnek, és lassan már a szellentést is megadóztatják. Lássunk hát néhány takarékossági tippet…

AZ VAGY, AMIT MEGESZEL

Májpástétom. Mit tartalmaz a gyártó sze-
rint: baromfi-, disznó- vagy marhamáj, hús-
leves, pástétomfűszerek, tepertő, bőrke.
Mi van benne valójában: agyag, csontpor, nut-
riapörc, fókazsír, dögleves, májaroma.

Virsli. Mit tartalmaz a gyártó szerint: darált
hús, zsiradék, emulgálószerek.
Mi van benne valójában: kutyaboncadék, te-
héntüdő-paszta, csirkebőr, lókivonat, taknyo-
sító, ételízesítő (vegeta).

Vegeta. Mit tartalmaz a gyártó szerint: só,
cukor, szárított zöldségek (petrezselyem, pasz-
ternák), különféle vitaminok.
Mi van benne valójában: dióhéj-darabkák, bo-
gáncs-szecska, zabpótló, homok, szárított
pösz, tücsökliszt, korpa, só.

Véres hurka. Mit tartalmaz a gyártó szerint:
disznóvér, szalonna, hús, hagyma, fűszerek.
Mi van benne valójában: darált disznógarat,
ipari degeny, vérhólyag, gilisztashake, anya-
föld.
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A tradicionális heavy/power metált játszó budapesti Wisdom zenekar idén ősszel ünnepli fennállásának tizedik esztendejét. Új lemezük, Judas címmel
pár hónappal ezelőtt jelent meg. „Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy a lemezen Judas szerepét egy nagy példaképünk, Mats Levén tölti be, akit
többek közt Malmsteen Facing The Animal albumáról, vagy a Therionban és az At Vanceban végzett munkásságáról ismerhettek” –  nyilatkozták a
tagok. A Wisdom július 9-én, szombaton a Székelyföldi Rockmaraton záró napján koncertezik, ennek kapcsán Molnár Máté basszusgitáros felelt néhány
kérdésünkre.

– Tíz év, pár nagylemez, lenne miről
mesélni, zenélni a színpadon.  Mire szá-
míthat Szejkén a nagyérdemű?

–  Csirkedarálás, playback, vérfröcsö-
gés, fehér inges táncosfiúk. Ha ez nem
elég, akkor nyomunk egy olyan lendüle-
tes show-t, hogy mindenki elégedetten
csettintsen a koncert után.

–  Örömmel hirdetitek, hogy idén ha-
táron túli fellépéseitek is vannak. Másképp
kell készülni egy-egy ilyen fellépésre, ne-
talán más érzelmi töltete van az egésznek?

–  Többször volt szerencsénk a kép-
zeletbeli országhatáron túl megmu-
tatni magunkat a múltban, és mindig
nagy élmény volt az összes ilyen fellé-
pés. A közönség szeretete leírhatatlan.
Erdélyben kimondottan igaz, hogy
más az érzelmi töltete a rockzenének,
és a zenéhez való hozzáállásnak is, va-
lahogy itt olyan varázsa van a koncer-
teknek, amely sehol máshol nem
jellemző. Nem kell másképp készül-
nünk egy ilyen koncertre, mert min-
denhol a maximumot próbáljuk
nyújtani, ellenben lelkileg minden-
képp más lesz, mint a többi koncer-
tünk.

– Legutóbbi erdélyi portyátokról, vagy
egyáltalán az eddigi erdélyi  fellépésekről
mit, milyen maradandóbb élményeket,

érzéseket sikerült  hazavinni? 

–  Én azt hiszem, hogy az Olimp által
szervezett Eurock volt az utolsó, amikor
Erdélyben játszottunk. Az sem ma volt
már, de tudni kell, hogy utána nem sok-
kal, egyáltalán nem is léptünk fel sehol
pár évig. Viszont arról a koncertről na-
gyon szép emlékeket őrzünk. A vendég-
szeretet fantasztikus volt, a koncert
maga pedig lemezbemutató turnéhoz
méltó. Mivel most is lemezbemutató
fesztiválturnén vagyunk, így hasonló si-
kerekben reménykedünk a Rockmarato-
non!

– Sok fellépés egyben sok élményt is

jelent, de  kevesebb  időt mondjuk másra
is. Léteznek bennetek tervek, álmok, re-
mények  olyan visszautazásokra (turista-
ként) olyan helyekre – esetleg  ide
Erdélyben is – ahol a fellépések miatt nem
tudtatok annyit időzni, amennyit szeret-
tetek volna?

– Amikor újrakezdtük a zenekart, az
egyik fő megegyezés az volt egymás kö-
zött, hogy sokkal több időt és teret ha-
gyunk a városok és az emberek
megismerésére is, ahol járunk. Ez azt je-
lenti, hogy kicsit kilépünk a mókuskerék-
ből, és nem utazás-koncert-utazásról fog
szólni egy-egy fellépés, hanem hazaro-
hanás helyett körülnézünk a városokban

ahol koncertezünk, megpróbáljuk kicsit
felvenni, átérezni a hely hangulatát. Leg-
utóbb pl. Kolozsváron játszottunk, és
másnap pár órás városnézés után men-
tünk csak haza. Sosem értettem azokat

a zenekarokat, akik a világkörüli turné-
jukon csak a szállodaszobákat és a kon-
certtermeket látogatják.

– Erdélyi visszhangokról, itteni rajon-
gókról van-e tudomásotok,  alakultak-e
ki kapcsolatotok, barátságok?

–  Én mindig kihangsúlyozom, hogy
nincsenek rajongóink, hanem nagyon jó
közönségünk van. Ahhoz nagyon nagy
sztárnak kell lennie egy zenekarnak,
hogy rajongói legyenek. Értünk nem
kapnak hisztériás rohamot az emberek,
de hátha ez is eljön majd egyszer :).

Nagyon sok visszajelzésünk van Er-
délyből, régebben igen nagy táborunk
volt itt, most pedig pont jó lesz erre is a
rockmaratonos fellépés, hogy meglássuk,
kitartottak-e mellettünk a régiek, illetve
hogy szereztünk-e új Wisdom kedvelőket
az új lemezünkkel.

Wisdom - akik kiléptek a mókuskerékből

http://www.zeneudvar.ro/



– Hogyan is lett önből gyúró?

– 1954-ben felvételiztem az
orvosira, de nem vettek fel, majd
Zsibóra kerültem, ahol a Nemzeti
Bank afféle másodkönyvelőnek
alkalmazott, majd idővel a Me-
zőgazdasági Bankba kerültem,
ahol inspektori szerepet töltöt-
tem be. Idővel beiratkoztam a
technikumba, itt elvégeztem a
balneo-fizioterápia szakot és
Szovátára kerültem, ahol tíz évet
dolgoztam. Én gyógytornász
akartam lenni, de oda fontos
volt a sportegyetem. Szovátán öt
lány meg két fiú voltunk, de
engem az iszappakoláshoz akar-
tak küldeni, amit én nem vállal-
tam el, mivel azt kint kellett
végezni, sőt ott büdösség is volt.
Erre a vezetőség hat hónapra
masszőrnek küldött, én meg ott
ragadtam. Annak idején inkább
a nemlátók gyakorolták ezt a
szakmát, de idővel engem na-
gyon megszerettek.

– Hogyan került kapcsolatba
az egykori ASA-val?

– Az ASA-hoz szinte a meg-
alakulásakor kerültem. Egy
ASA–Craiova meccs alkalmával
a 80. perc körül a bíró egy vita-
tott büntetőt ítélt javunkra, de
összetűzés kerekedett a pályán,
amelybe bekerült a csapat ak-
kori orvosa meg gyúrója, Péterfi
doktor és Bodoni Árpád is. Idő-
vel őket a fegyelmi bizottság
véglegesen kitiltotta a sport-
életből, így kerültem az utóbbi
helyébe, amely egyesületnél
több mint három évtizeden ke-
resztül szolgáltam, szinte az
egyesület feloszlásáig, s min-
tegy hét–nyolc generációnyi
labdarúgót kezeltem.

– A mai játékosok mintha sé-
rülékenyebbek lennének, mint
hajdanán. Mi ennek az oka?

– Az egyik oka az, hogy ma-

napság sok olyan ételt fogyasz-
tanak, ami mű táplálékot tartal-
maz, mindez hat a szövetek
meg az izmok fejlődésére. Több
alkoholt is fogyasztanak, ami
károsan hat a szervezetükre. Ne
gondolja azt senki, hogy régebb
nem volt egy-egy görbe éjsza-
kájuk a focistáknak, de azt mér-
tékkel tették. Másik fontos
tényező a felkészülésükkel, az
edzésekkel kapcsolatos, innen is
a sok sérülés.

– Melyek voltak azok a test-
részek, amelyek masszázst igé-
nyeltek?

– Hajdanán a comb részeit
kellett gyakrabban masszírozni,
de a far izmai, melyek a rúgó
technikát képezik, is masszást
igényeltek. Nagy megerőlteté-
sek során ezek sérültek, húzód-
tak meg a leggyakrabban, de
izomhúzódás, külső és bokasza-
lagok húzódásait is kezeltem.

Annak idején én egész normás
voltam a Poliklinikánál és fél
normás az ASA-nál, így a spor-
tolókon fizioterápiát, ionizálást,
galvanizálást is végeztem, sőt
kezeltem őket ultrahang és rö-
vidhullámok segítségével is. 

– Kik azok az egykori labda-
rúgók, akiket gyakran kezelt és
szívesen emlékszik vissza rájuk?

– A több mint három évti-
zed alatt szinte mindegyik haj-
dani ASA-s futballistát
masszíroztam, gyúrtam, vagy
kezeltem. Szívesen emlékszem
vissza Ráksira, Pavlovicira, Titi
Dumitriura, Mureşanra, to-
vábbá Tóth Ferire, Sikóra, akik
állandóan igényelték a masszí-
rozást. Aztán Hajnal, Pâslaru,
Ispir, Gligore, Bölöni is szerette,
ha gyúrom. Kezeltem Lukács
Edét, Kanyaró Attilát is... 

– Az edzők, játékosok, veze-
tők idővel mind kicserélődtek, ön
meg Halmágyi doktor szilárdan
maradtak a helyükön. Ez milyen
érzés volt?

– Szögezzem le, hogy a Doki-
val kiváló kapcsolatom volt, jó
összhangban dolgoztunk több
mint három évtizeden keresztül.
Nagyon jó érzés, hogy alkalmam
adódott végignézni, amint egy-
egy tehetséges gyermek biztos
kerettaggá válik, felnőtt labdarú-
góvá, akár ifi vagy felnőtt válo-
gatottá. Én úgy voltam, akár a
kertész, aki elülteti a növényt és
nézi, miként bújik ki a földből,
fejlődik és virágzik. Jó érzés talál-
kozni a mai napig velük az utcán
és felidézni a régi szép időket. 

– Gyuri bácsi, ön idén tölti 75.
életévét és még mindig tevéke-
nyen dolgozik, naponta több ki-

lométert gyalogol és kezeli,
masszírozza betegeit. Honnan ez
az erő ebben a korban is?

– Mindig is erőt adott
nekem  az, hogy kezelni, gyó-
gyítani tudtam az embereket.
Józan beállítottságú lévén, nyu-
godt, kiegyensúlyozott életet
éltem, élek, a családom mindig
is kitartott mellettem. Hosszú
évekig jóban-rosszban az ASA
mellett voltam, ahol rendkívüli
emberek vettek körül. Azt is
meg kell említenem, hogy az
együttessel a régi rendszerben
bejárhattam a fél világot, így el-
jutottam többek közt Jordáni-
ába, Egyiptomba, Szíriába, a
volt Szovjetunióba, Nyugat-Eu-
rópa néhány államába, amiről
más akkor még csak nem is ál-
modhatott. Mindezekből erőt,
munkabírást merítettem, ami
kitart életem végéig…
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Az oldalt szerkeszti: Czimbalmos Ferenc-Attila

Interjú Gaál Györggyel, a banktisztviselőből lett gyúróval, aki a hajdani
ASA legrégebbi aktív tagja volt, harmincnégy évig gondoskodott a
játékosok frissességéről és, amikor a futballsors úgy hozta, a sérülésből
való mielőbbi felépülésről. Tevékenysége, amely komoly erőnléti
felkészültséget igényelt, több mint nehéz testi munka volt. A
masszírozás szellemi kötődést is feltételez, az egykori ASA játékosainak
megadatott, hogy – a szó mindkét értelmében – saját bőrükön
érzékeljék ezt.

34 éven keresztül
gyúrta, masszírozta
a labdarúgókat

Mindig is erőt adott
nekem  az, hogy kezelni,
gyógyítani tudtam az
embereket. Józan beállí-
tottságú lévén, nyugodt,
kiegyensúlyozott életet
éltem, élek, a családom
mindig is kitartott mel-
lettem. Hosszú évekig
jóban-rosszban az ASA
mellett voltam, ahol
rendkívüli emberek 
vettek körül.

Gyerekeket szeretne edzeni, de hol?
Őszinte és ugyanakkor fájdalmas levelet kaptam egy fiatal, egykori labdarúgótól, sporttanártól, Albu Bálinttól, aki arra kért, közöljük levelét, annak
reményében, hátha segíthetünk rajta. Íme a levél teljes szövege:

„Elemi iskolásként a Sportiskolában torna szakra jártam, majd ott
folytattam a tanulmányaim. Tíz évet fociztam megyei szinten az ASA
ifi, Nyárádtő, Nyárádszereda, Szováta, végül a Gaz Metan együttesei-
ben, majd sérülés miatt hagytam abba a labdarúgást. A legjobban
Szovátán, a C-osztályban éreztem magam, ahol Varró Sándor edzőnek
köszönhetően kiadhattam a maximumot magamból, mint labdarúgó.
Párhuzamosan bírói tevékenységgel is foglalkozom, 17 évesen már a
D-osztályban is, aztán megyei és falusi szinten tevékenykedtem. Idő-
közben több továbbképző bírói tanfolyamon vettem részt, sőt az or-
szágos bajnokságban is vezettem mérkőzéseket, de mindenképp a
C-osztályos szintig szeretnék jutni. Sikerült megszereznem az UEFA C-
licences edzői oklevelet, ami feljogosít a megyei szinten való edzésre,
emellett gyerekeket is taníthatok. A tavaly fél évet a marosszentgyörgyi
Kindernél edzhettem, ahol edzéseken besegítettem, majd rövid ideig
a helyi általános iskolában 5–6 éves gyerekeket vezethettem be a fut-
ball rejtelmeibe. Két hónap után azonban abba kellett hagynom,
mindamellett, hogy a szülők teljes mértékben meg voltak elégedve az
edzésterveimmel és a gyerekek fejlődésével. Az iskola nagy összeget
kért a terem bérléséért, amit a szülők már nem tudtak megfizetni.

Időközben a Spiru Haret Egyetemen sporttanári oklevelet szerez-

tem, a diplomát azonban a tanfelügyelőség nem fogadja el, így nincs
kizárva, hogy újra kell licencvizsgáznom, sőt lehet, hogy nem is tanít-
hatok. A sportpályafutásom alatt szerzett anyagiakból tartottam fenn
magam az egyetemen, nem akartam a szüleim segítségére szorulni,
most meg nem tudom hasznát venni az oklevélnek. Szüleim szavára
hallgattam, hogy a sportpályafutásom befejezése után szakma legyen
a kezemben, 2009-ben Sámsondon voltam helyettesítő testnevelő
tanár, de sajnos a keresetem csak az ingázásra volt elég. 

Jelenleg a marosszentgyörgyi Apollo Wellnes Club komplexum ke-

retén belül fitnesz instruktorként dolgozom, emellett sportedzéseket
tartok és fogyókúra-programokat állítok össze, izomzatfejlesztő gya-
korlatokat tanítok, étrendeket készítek, tornagyakorlatokat, harmo-
nikus testépítő edzéseket tartok, sportos életmódra készítek fel bárkit,
aki ezt igényli.

A vágyam mégis az marad, hogy sporttanár, futballedző lehessek,
de sajnos erre kevés az esély. 24 évesen rájöttem, hogy hiába tanul-
tam eddig, hiába szereztem okleveleket, voltam továbbképzőkön,
szinte semmi esély itt nálunk az érvényesülésre. A baj az, hogy nem
csak én vagyok ebben a helyzetben, hiszen sokan folytatnák edzői
tevékenységüket, ha lenne hol.

Sajnos fájó szívvel kell közöljem, hogy még a mai napig sem tud-
tam rájönni arra, hogy az olyan személy, mint én, aki a sportnak ál-
dozta eddigi életét, miért nem tud elhelyezkedni egy olyan
szakterületen, amiről mindent tud, amihez ért és főleg átélt?”

Eddig a levél. Valóban nincs szükség egy ilyen végzettségű és
tapasztalatú edzőre, aki mindent elkövetne, hogy gyerekeket ta-
nítson a sport, a futball tudományára?!

– Levél egy futballistából lett sporttanártól, edzőtől, aki bíró és fitnesz instruktor is egyben –
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– Mit csinál a kaméleon a sütőben?
– Beleolvad a környezetébe.

Két repülő megy az égen.
– Melyik a lány?
– A bombázó...

A strandon egy 5 éves kisfiú betéved a női öltözőbe. Óriási
sikoltozás fogadja, és mindenki maga elé kapkodja a
törölközőjét. A kisfiú csodálkozva néz körül:

– Mi az? Nem láttak még kisfiút?

– Nagypapa! Koporsós temetést kérsz, vagy inkább
hamvasszunk? 

– Lepjetek meg!

– Kedves szülő! Fia ma az órán szőlőt evett.
– Tisztelt tanár! Október van, mit egyen a gyerek, banánt?!

A románok bejelentik, hogy felépítik a világ legnagyobb
stadionját. A vállalkozáshoz minden ország segítségét kérik. A
felajánlások sorban meg is érkeznek minden országtól, kivéve a
magyarokat. Rettentő diplomatikusan felteszik a kérdést:

– Hát ti, magyarok, mit adtok?
– Miért, a telek nem volt elég?

A város főterén megáll az autós és megszólít valakit:
– Nem vigyázna néhány percig a kocsimra?
– De uram, én a város polgármestere vagyok!
– Azért én még bízhatok magában, nem?

Viccek

„A rovar egy egészen más filozófia,
más tér-idő, más dimenzió”. Az ember az
eget kémleli, és kérdéseire gyakran
fentről várja a választ. Mi lenne, ha a
szokásostól eltérően, tekintetünket
lefelé fordítanánk? Jonathan Wells
örököl egy házat rovarkutató
nagybátyjától, és a tilalom ellenére
lemerészkedik a pincébe. Sejtelme sincs,
milyen elképesztő titok vár rá odalent...
A belokani vöröshangya-bolyból tavaszi
portyára induló expedíció tagjai
rejtélyes körülmények között mind
elpusztulnak. Új tömegpusztító fegyvert
vetettek be a törpehangyák? Miben

mesterkednek az úton-útfélen lesben
álló sziklaszagú harcosok? És mi célt
szolgál a hangyák körében drogüzérként
elhíresült holyvabogár őrizetére bízott,
rejtett éléskamra a Boly legalsó
emeletén? A 327-es szárnyas hím nem
nyugszik. Két hűséges társával elszánt
nyomozásba kezd... A filozófiai mese, a
tudományos-fantasztikus irodalom és a
kalandregény elemeit mesterien ötvöző,
merőben újszerű mű lélegzetelállítóan
izgalmas cselekményszövéssel sodorja
magával az olvasót e parányi lények
lenyűgözően gazdag világába.

Könyvajánló

A hangyák

C M

Y B

C M

Y B

Bernard Weber

Szintén a rockerek örvendhetnek a kolozsvári
Grimusnak, akik a fesztivál második napján mu-
tatják be az Európában már szeptemberben, Ro-
mániában pedig októberben megjelenő új
lemezüket, az Egrettát. Szombaton pedig visszatér
a fesztiválra a közönségkedvencnek számító ma-
gyar hardcore formáció, a Subscribe is.

A Tuborg Green Fest Félsziget azonban nem
csak a rockereknek szól. A korábban bejelentett
Nick Warren, Tiga vagy Borgore mellé csatlakozik
a Reality Engine, a Stereo Palma, a Şuie Paparude
és a R.O.A. (Rise of Artificial).

A New York-i zenei avantgárdhoz tartozó Rea-
lity Engine trió az elektronikus ütemeket egy lát-
ványos holografikus show-val hozta össze, az
eredmény pedig látható zene és hallható képek.
Progresszív house és techno zenéjük és a hozzá
társuló látvány egyedi audiovizuális élményt ígér.

A Stereo Palma a magyar zenei körökben már
régóta ismert Náksi Attila és Brunner Zsolt pro-
jektje, amelynek több száma is rendszeresen elő-
fordult az utóbbi években olyan nagyágyúk
szettjeiben, mint Roger Sanchez, Bob Sinclar vagy
Judge Jules, legutóbbi, Lick It című remake-jük
pedig hét egymást követő héten hangzott el Scott
Mills műsorában a brit zenei közízlést irányító BBC
Radio 1-on. Miután megmozgatták Ázsia, Ame-
rika, Szingapúr vagy Ibiza partizóit, eljött a félszi-
getezők ideje is.

A Şuie Paparude nemcsak hogy nem szorul be-

mutatásra, hanem már az is magától értetődő,
hogy idén is fellépnek a Tuborg Green Fest Félszi-
geten. Ők azok, akik évről évre a legjobb hangu-
latot teremtik a Freedom Music Arénában, és
akiknél hajnalig nincs megállás.

Az országon végigsöprő, a TuborgSound által
támogatott bemutatkozó turnéja végére a Tuborg
Green Fest Félszigeten tesz pontot Junkyard és
UNU', vagyis a R.O.A., amely az idei év egyik leg-
nagyobb slágerével büszkélkedhet.

A Tubor Green Fest Félszigetre 2011. augusztus
25–28. között kerül sor Marosvásárhelyen, a
Maros partján, a Víkendtelep szomszédságában.
A rendezvényre szóló jegyeket az Eventim hálóza-
tában, illetve a www.eventim.ro oldalon lehet be-
szerezni. A négynapos bérlet ára július 15-ig 179
lej, ezt követően augusztus 24-én délig 199 lej, a
helyszínen pedig 240 lej. A napijegyek elővételben
80, a helyszínen 100 lejbe kerülnek.

Az idén érettségizők számára a fesztivál 33%-
os kedvezményt biztosít, ők július 15-ig 159 lejes
áron vásárolhatnak bérletet az Eventim kirendelt-
ségeinél Románia legnagyobb fesztiváljára. A
STUDCARD-tulajdonosok egészen augusztus 19-
ig válthatnak kedvezményes, 169 lejes bérletet a
Tuborg Green Fest Félszigetre.

A Tuborg Green Fest Félsziget legfrissebb híreit a ren-
dezvény hivatalos honlapján (www.felsziget.ro)illetve
Facebook-oldalán (http://www.facebook.com/Penin-
sulaFelszigetOfficial) lehet követni. 

Erősen indít a Tuborg Green Fest Félsziget kilencedik kiadása: a német Guano Apes zenekar
lesz az első nap, augusztus 25. sztárja. Az emblematikus crossover zenekar első erdélyi
fellépésére készül, miután 2009-ben a bukaresti Tuborg Green Festen hozta őrületbe a
közönséget olyan slágerekkel, mint az Open Your Eyes vagy a Lords of the Boards.

A Guanos Apes is fellép a
Tuborg Green Fest Félszigeten!

Marosvásárhely
Rózsák tere 16.

Nyitvatartás 
10:00 - 22:00

B&B caffe
be with friends


