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Kultúra

Olvass a sörök között!

Mit olvassunk, ha szerelmesek vagyunk? Mit
olvassunk, ha rémeket látunk? Mit olvas-
sunk, ha másnaposak vagyunk? Mit olvas-
sunk, ha írók akarunk lenni? – ilyen és
ehhez hasonló kérdések megválaszolására
törekednek a Látó szépirodalmi folyóirat
szerzői és szerkesztői a Félsziget Fesztivál
ideje alatt. 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

>>> 7. oldal Riport

„Úgy kell mainak lennünk,
hogy az jó ideig helytálljon”

Marosvásárhelyen élő költő, műfordító, ren-
dező, színikritikus, szerkesztő. Egyfajta hitval-
lás ez a beszélgetés, átszűrve időkön, korokon,
művészeten, barátságon - egy egész életen.
Emlékek nyomát követtük, de mindig a je-
lenből figyelve. Beszélgetés Jánosházy 
Györggyel, az anyanyelv „tornamutatványosával”.

Sport

A Sinka-testvérek
Lengyelországban 
futballoznak

Beteljesedett Marosvásárhely sportvilágá-
nak jelenleg egyetlen és egyben Románia
legismertebb sportoló ikerpárjának, a 22
éves Sinka-testvéreknek, Mónikának és
Zsuzsannának a gyerekkori álma: külföl-
dön sportolhatnak. A FC Municipal A-osz-
tályos női bajnok és kupagyőztes
együttesének, illetve a román válogatott
tagjai az Extraligás Pogon Szczecin Women
együtteséhez kerültek kölcsönbe. A jelen-
leg Szczecinben edző két kiváló női labda-
rúgó, a világhálónak köszönhetően
készségesen válaszolt a Központ néhány
kérdésére. 

>>> 15. oldal

Társadalom

Kampusz kampec

Az erdőszentgyörgyieknek a kampusz szó
emlegetése egyenlő a befejezetlenséggel,
a hamis ígéretek okozta csalódottsággal.
A kisvárosban 2007-ben 5,2 millió euró ér-
tékű iskolaközpont építése kezdődött el.
Időközben az állami pénzforrások elapad-
tak.

>>> 5. oldal

Smaranda Enachet,
a Pro Európa Liga társelnökét 
a vásárhelyi polgármesteri 
székért megvívandó harcról 
faggattuk: milyenek lehetnek 
az esélyei, áll-e majd elegendő 
anyagi háttér a rendelkezésére 
kampánya megszervezéséhez, 
milyen kiaknázatlan lehetőségeket 
lát a városban, és 
természetesen, 
mit ígérhet 
Marosvásárhely 
lakosságának?

Humor

Vásárhely retró

Több mint húsz év telt el a gengszterváltás
óta, ezért arra gondoltunk, talán nem ár-
tana a fiatal és nagyon fiatal generációt va-
lamennyire „képbe hozni”: vázolni röviden
a ’89 előtti állapotokat, (meg)ismertetni az
akkori hétköznapi (és elsősorban vásárhelyi)
viszonyokat. De nemcsak a tizen- és huszon-
éves olvasókat vesszük célkeresztbe.

>>> 13. oldal >>> 11. oldal

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

„Az emberi tényezőt 
tartom a legfont  o sabbnak”

>>> 3. oldal
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Névnapok
Augusztus 24. Bertalan, Aliz, Albert, Taksony, Alberta
Augusztus 25. Lajos, Patrícia, Tamás, Elemér, József
Augusztus 26. Izsó, Natália, Margit, Cseke
Augusztus 27. Gáspár, Mónika, József, Cézár
Augusztus 28. Ágoston, Mózes, Elemér, László, Alfréd
Augusztus 29. Beatrix, Erna, János, Kamilla, Szabina, Cézár
Augusztus 30. Rózsa, Félix, Róza

Ajánló

Kos: Nehezen tud uralkodni az érzésein, ami csak azért baj,
mert annyira szeszélyes, akár az időjárás. Egyik pillanatban
még lángoló lelkesedést, talán szerelmet is érez, a másik pil-
lanatban pedig elutasító.

Bika: A hét közepén talán ellentmondásos érzések közt
tipródik, és a sok új benyomás feszültséggel tölti el. Ám míg
máskor talán kétségbeesne ettől a helyzettől, most inkább
élvezi a hullámokat, és igyekszik kiaknázni a kínálkozó
lehetőségeket.

Ikrek: Kicsit kapkodó a héten, azt sem tudja, mihez fogjon,
és ha végre belekezd valamibe, akkor is türelmetlenné válik.
Talán nehezen hallgatja végig a barátait, lehet, hogy a fela-
datai terhelték le, a szabadidős programok között nem tud
fontossági sorrendet felállítani. 

Rák: A héten nem árt az óvatosság, mert intrikáknak eshet ál-
dozatául. Lehet, hogy valaki visszaél a bizalmával, vagy
jóhiszeműségét kihasználva igyekszik elcsábítani ön mellől egy
fontos embert. 

Oroszlán: Bár nem egy féltékeny típus, a héten mégis
megkocogtathatja a vállát a zöld szemű szörny. Eddig szinte
vakon megbízott szerelmében, és most arra gyanakszik,
hogy szertefoszlott a varázs.

Szűz: Úgy érzi, környezetében mindenki türelmetlenebb,
mint általában, és talán terhesnek érzi, hogy önt zargatják
a problémáikkal, és öntől várnak megoldást. Mondja meg,
ha nem tud, illetve nem akar segíteni.

Mérleg: Legyen türelmes a szerelméhez vagy udvarlójához
éppúgy, mint a barátaihoz. Feszült ön körül a légkör, és nincs
könnyű helyzetben az sem, aki ilyenkor az ön közelébe igyek-
szik kerülni.

Skorpió: Rájött arra, hogy túl sokat vállalt, de bármennyit
is hangoztatja, valójában nem akar lejjebb adni
kötelezettségeiből. Ha véletlenül megszabadulna
valamelyiktől, rögtön újat talál helyette. 

Nyilas: Ideje észrevennie, hogy túl sokat aggódik feleslege-
sen. Nyugodjon meg, a magánéletében minden úgy alakul,
ahogyan szeretné. Lehet, hogy új udvarlók érkeznek az
életébe, de egy régi szerelem is felmelegedhet.

Bak: Lehet, hogy csalódni fog valakiben, akihez nagy
reményeket fűzött. Miatta úgy érezheti, mindenki más is
megbízhatatlan, és teljesen elveszti a hitét az ellenkező nem-
ben.

Vízöntő: Az otthoni gondok lekötik az energiáit, és az sem
kizárt, hogy a héten nehéz próbatétellel kell szembenéznie.
Nosztalgikus érzések lehetnek úrrá az életében, melyek el-
hamarkodott cselekedetekhez vezetnek.

Halak: Talán sokat ábrándozik a múltról, és sajnálja, amit el-
mulasztott. De gondoljon az elmúlt időszakok árnyoldalaira is,
és arra, hogy az emlékek mennyi mindent megszépítenek.

Horoszkóp

Véleményeit, észrevételeit  postai úton a
Rózsák tere 16. szám alá, illetve elektronikus
levélben a kozpont@kozpont.ro címre várjuk!
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Kár kihagyni
Csütörtökön este 7 órakor kerül sor a

Nyáresti orgonahangversenyek (A maros-
vásárhelyi orgonák hangszínei) című
koncertsorozat következő hangversenyére,
ezúttal a Vártemplomban. Molnár Tünde
orgonaművésznő Johann Prause és Klass-
meyer Ernst orgonáin J. S. Bach, Csíky Bol-
dizsár és Liszt Ferenc műveit játssza.

Szeptember 7-én este 8 órától Sárik
Péter, széles körben ismert és elismert ma-
gyar dzsesszzongorista ismét koncertezik a
Jazz&Blues Club színpadán. A virtuóz
művész ezúttal egy tehetséges magyar
dzsesszénekesnővel, Fábián Julival tér visz-
sza, akivel 2008 óta sikeresen dolgoznak
együtt. A beugró 10 lejbe kerül.

A Marosvásárhelyi Fotóklub Várga-
lériájában Seiler-Iszlai Éva stuttgarti fo-
tóművész Pompa és por című fotókiállítása
augusztus 23-ig látogatható.

Marton Erzsébet préseltvirág-kompo-
zícióiból nyílt kiállítás a marosvásárhelyi

Deus Providebit Tanulmányi Házban. A
tárlat szeptember 30-ig naponta megte-
kinthető.

A Kultúrpalota földszinti kiállítóterme-
iben látható az Ariadnae 2011 című tárlat,
a textilművészek éves kiállítása, a Romániai
Képzőművészeti Szövetség Marosvásárhelyi
Fiókja rendezésében. Az idén Marosvásár-

hely, Kolozsvár, Temesvár, Nagyvárad,
Nagybánya, Brassó, Sepsiszentgyörgy, Csík-
szereda, Udvarhely, Déva, Lugos művészei
mellett iaşi-i textilművészek munkái te-
kinthetők meg. A tárlat augusztus 30-ig lá-
togatható, és amint évek óta szokássá vált,
szavazni lehet a Közönségdíj odaítélésére
is.
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A világhálón is

Sárik Péter, széles körben ismert és elismert magyar 
dzsesszzongorista ismét koncertezik a Jazz&Blues Club színpadán
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Utópia
Elmondom, hogyan képzelném el vá-
rosom – még az enyém (is), ki tudja,
meddig? – polgármesterének meg-
választását... Induljunk ki abból, hogy egy olyan vá-
rosról van szó, amelyben megközelítőleg egyenlő
arányban laknak magyarok és románok. Továbbá: ezt
az arányt nem szándékszik egyik etnikum sem erősza-
kosan – értem ez alatt: államilag támogatott módsze-
rekkel – a maga javára fordítani. Állítólag ezt a
nemzetközi jog is tiltja. Ismerjük el, sajátos egy hely-
zet. Súlyos történelmi előzményekkel, kellemetlen ta-
pasztalatokkal megterhelve. A sajátos helyzet pedig
sajátos megoldásokat követel(ne). Nos, akkor lássuk
elképzelésem lényegét: abból kiindulva, hogy mindkét
– magyar és román – oldal olyan megoldást szeretne,
ami hosszú távra megnyugtatóan rendezné mind az
etnikai viszonyokat, mind a fölösleges rivalizálást a két
fél, de főleg politikai pártjaik között, s mindezt a város,
annak polgárai javára, úgy gondolom, egy hosszú
távú, mondjuk húsz évre érvényes protokollumot köt-
nének a polgármester-választás módszeréről. Amit
csak közös megegyezés alapján módosíthatnának,
egyoldalúan pedig nem is mondhatnának fel. A kam-
pány előtt mindkét közösség, egy előválasztás nyo-
mán, megnevezné azt a három  személyt, akit a maga
szempontjából a legalkalmasabbnak tart a polgár-
mesteri tisztségre. Ezt követően a román nemzetiségű
választók a magyar jelöltek közül, a magyar nemzeti-
ségűek pedig a román jelöltek közül választanának ki
egy-egy társpolgármestert. Ők pedig a mandátumot
megosztva, két-két évig vezetnék felváltva a várost,
amíg az egyik polgármesterként, addig a másik annak
helyetteseként tevékenykedne, és fordítva. 

Elismerem: elrugaszkodtam a valóságtól, de ha
már a címben is jeleztem, körülbelül miről lesz szó,
akkor talán egy kis utópisztikus hadova esetleg akár
gondolatébresztő is lehet... Mert annak nyilvánvalóan
tudatában vagyok, hogy az általam vázolt elképzelés
és az itt és most tapasztalható valóság köszönő vi-
szonyban sincs egymással, de lehetne.... Demokratikus
körülmények között egy autonóm gondolkodású em-
berekből álló közösség számára nem lenne kivihetet-
len bármely rendhagyó elképzelés kidolgozása, életbe
ültetése. Mindez a Smaranda Enacheval készített in-
terjúnk kapcsán jutott (ismét) eszembe. Mint ismere-
tes, az ismert polgárjogi aktivista bejelentett szándéka
szerint függetlenként célozza meg a vásárhelyi pol-
gármesteri széket. Őszintén remélem, több esélye van
a győzelemre, mint az általam ismertetett utópiának
a megvalósulására. Az viszont számomra világos,
Smaranda Enache bizonyos szempontból megelőzte
korát: egy érett, az etnikai türelmetlenségre nem fo-
gékony, erős polgári öntudattal rendelkező, autonóm
módon gondolkodó közösségben ő lenne a nyerő. A
mai Vásárhelyen viszont... majd meglátjuk.

Azt mondják egyesek, túl pesszimista vagyok, hi-
szen lám, ott van a nagyszebeni Klaus Johannis pél-
dája, aki kisebbségiként nyert a (most már)
többségében románok lakta városban. Csakhogy ők
azok, akik megfeledkeznek arról, hogy Nagyszeben la-
kosságának csupán 3 százalékát teszik ki az egykori
városalapítók kései utódai. A dolgok jelenlegi állása
alapján nagy a gyanúm, hogy Vásárhelyen is csak
akkor nyerhet magyar jelölt román voksok által, ami-
kor a nagyszebeni szászságéhoz hasonlóra csökken
arányunk a városban. Addig viszont feltehetőleg még
sok víznek kell lefolynia a Maroson... 

Szentgyörgyi László

– Ön elsőként jelezte, hogy indulni szán-
dékszik a marosvásárhelyi polgármesteri
székért. Mi késztette erre?

– Elsősorban az a tény, hogy nagyon
sokat kritizáltak, amikor 2004-ben Kolozs-
váron indultam a helyhatósági választáso-
kon, és ott céloztam meg a polgármesteri
tisztséget, ahol nem ismertek. Emiatt vá-
sárhelyi barátaim, ismerőseim, jóakaróim
közül sokan figyelmeztettek, ha egy várost
adminisztrálni szeretnék, akkor az lenne a
helyes, hogy itt, a szülővárosomban kezd-
jem. Másodsorban, az utóbbi években töb-
ben is jelezték nekem – befolyásos civil
társadalmi, illetve egyházi  körökből – , ha
indulnék a választásokon, szívesen támo-
gatnának. Mivel mögülem hiányzik az a gé-
pezet, ami a pártok jelöltjei mögött
általában megvan, úgy gondoltam, ha ko-
rábban bejelentem az indulásomat, az va-
lamilyen módon segít abban, hogy
ledolgozhassam ilyen természetű hátrá-
nyomat. 

– Hogyan ítéli meg az esélyeit, illetve kik-
nek a támogatására számít elsősorban?

– Nehéz erre egyből koherens választ
adni, él bennem a meggyőződés, hogy a
polgárok – nemcsak Marosvásárhelyen, de
egész Európában is – vágynak egy radiká-
lisabb politikai változásra. Úgy vélem, Vá-
sárhelyen is nagyon sokan vannak, akik
csalódottnak vagy becsapottnak érzik ma-
gukat, olyan emberek, akik végezték a fel-
adatukat, a munkájukat, és mégsem
tudnak úgy élni, ahogyan más európai kö-
zösségekben, városokban élnek. Még min-
dig érezhetőek a kommunista diktatúra
nyomai, még mindig a politika fentről dönt,
anélkül, hogy az emberekkel konzultálna.
Úgy hiszem, az én indulásom ugyanakkor
egy kísérlet. Nem tudom, hányan érzik azt
az elkötelezettséget a helyi közösség, a
város iránt, amit én érzek, de úgy gondo-
lom, hogy azok, akik vágynak egy olyan vá-
rosban élni, amely kétnyelvű, európai, és
van a 21. századra vonatkozó perspektívája,
azok kortól, nemtől, nemzeti és vallási ho-
vatartozásuktól függetlenül rám fognak
szavazni. Eljött az ideje, hogy az emberek
az értékeik szerint, annak megfelelően vá-
lasszanak.

– Köztudomású, egy választási kam-
pányhoz rengeteg pénz szükségeltetik.
Önnek, függetlenként milyen anyagi háttér
áll/állhat majd a rendelkezésére?

– Jelen pillanatban nincs semmilyen
anyagi hátterem, leszámítva azt, amit a
családom tudna biztosítani. A kampányo-
mat nem anyagi alapokra fogom építeni.

Őszintén szólva, idegen tőlem a mostani
kampánystílus, fölöslegesnek tartom, hogy
négyévente rengeteg közpénzt (is) pazarol-
nak el a választásokra. Úgy gondolom, egy
ehhez hasonló város szintjén szerényebb
kampány is megteszi, ezért inkább elláto-
gatok az emberekhez, a különböző intéz-
ményekhez, alapítványokhoz, elmondom
nekik a programomat, az elképzeléseimet,
és remélem, ilyen door-to-door típusú
kampány alapján – építve arra is, amit az
emberek már tudnak rólam az elmúlt 20-
30 évből – meg tudom nyerni a bizalmukat
azoknak is, akik nem döntötték el, kire sza-
vazzanak. Természetesen örülnék, ha len-
nének majd olyan személyek vagy
alapítványok, akik anyagilag is támogatná-
nak, de ha nem, akkor is be fogom bizonyí-
tani, hogy kevés pénzzel is lehet jól,
eredményesen kampányolni, de ehhez per-
sze a média segítsége is szükséges. 

– A lapunk által megrendelt felmérés
szerint a magyar választók körében igen
nagy népszerűségnek örvend. A megkérde-
zettek közel 40 százaléka adná önre a voksát.
Mit ígérhet a vásárhelyi magyar választók-
nak?

– Nagyon megtisztelő számomra ez a
bizalom. Azt tudom ígérni, hogy a kam-
pány ideje alatt nem fog megváltozni a dis-
kurzusom, nem fogok elkezdeni sem
ígérgetni, sem hazudni. Továbbra is úgy tar-
tom, hogy egy közösségen belül az emberi
jogok, a kisebbségi jogok, a tolerancia, az
interkulturalitás nagyon fontosak. Hiába
van pénz és gazdasági háttér egy közösség-
ben, ha nincs harmónia, összefogás és szo-
lidaritás. Ezek nélkül nem lehet
megvalósítani magas célokat. Marosvásár-
hely számára az volna az álmom, hogy
olyan lehessen, mint például a svájci
Biel/Bienne, egy nagyon gazdag kétnyelvű
város, ahol minden tökéletesen működik,
mert az emberek és a közösségek bizalmára
épül a helyi önkormányzat, és én az emberi
tényezőt tartom továbbra is a legfonto-
sabbnak.

– A helyi magyar politikai erők február
óta tárgyalnak egy közös polgármesterjelölt
indításáról. A jelek szerint azonban még távol
állnak a megegyezéstől. Mit gondol, egy elő-
választás megoldaná a helyzetet, illetve ha
mód lenne rá, részt venne-e egy ilyen meg-
mérettetésen?

– Személy szerint legitimnek vélem, és
tiszteletben tartom a magyar közösség igé-
nyét, hogy szeretne egy közös magyar je-
löltet találni. Ugyanakkor arra is felhívnám
a figyelmet: ez arra fogja késztetni a román
közösséget, politikumot, hogy maga is egy
közös jelöltet keressen, ezáltal a választá-
sok újra interetnikai versengésre reduká-
lódnának. Aminek az lenne a hátrányos
következménye, hogy nem jutnánk el
addig, hogy terítékre, megtárgyalásra ke-
rüljenek azok a fontos problémák, amelyek
megoldása közös feladat lenne. A kérdésre
visszakanyarodva: én egy ilyen előválasz-
táson nem tudnék részt venni. Nem tartom
ezt helyesnek, mert azt jelentené, hogy va-
lamilyen módon beleszólok a magyar pár-
tok belső ügyeibe, ez a szándék pedig
egészen távol áll tőlem. 

– Milyen konkrét kiaknázatlan lehetősé-
geket lát Marosvásárhely esetében, amelye-
ket megválasztása esetén meg tudna
valósítani?

– Azt hiszem, a lehető legsürgősebben
vissza kell állítani a város nyugat-európai
orientációját. Vásárhely nagyon fontos kin-
cse az oktatás, az a tény, hogy itt erős egye-
temek működnek. Ebből a város nagyon
sokat profitálhatna: olyan kórházakat, ma-
gánklinikákat lehetne létrehozni, amelyek
idevonzanák nemcsak a romániai embe -
reket, hanem a külföldieket is. Ugyanakkor
kiemelt fontosságúnak tartom a magyar és
a frissen beindított angol nyelvű orvosi ok-
tatást is. Olyan embereket készíthetünk fel,
akik az egész világon dolgozhatnak. Ben-
nük kellene egy olyan vonzódást kelteni a
város iránt, hogy ide visszajöjjenek, a saját
és a mi gazdagodásunkra. De voltak na-
gyon fontos, egy ideje hanyatló művészeti
hagyományai is Marosvásárhelynek – fil-
harmónia, képtárak, stb. -, amelyek vala-
hogy a lakosság figyelmének peremére
kerültek, és amit nagyon fontos lenne visz-
szaállítani. Marosvásárhelyhez nagy remé-
nyeket fűzök, úgy gondolom, a városnak a
régire támaszkodó, de új arcélet kell ad-
nunk, ehhez pedig egy olyan polgármes-
terre lesz szükség, aki – lehetőleg
román-magyar összefogással – össz-
hangba tudja hozni a helyi kihívásokat, a
nagyvilági lehetőségekkel.

Pál Piroska

„Az emberi tényezőt 
tartom a legfontosabbnak”

Kellemes környezetben, forró kávé mellett ültünk asztalhoz Smaranda Enacheval, a Pro Európa
Liga társelnökével. A vásárhelyi polgármesteri székért megvívandó harcról faggattuk: milyenek
lehetnek az esélyei, áll-e majd elegendő anyagi háttér a rendelkezésére kampánya 
megszervezéséhez, milyen kiaknázatlan lehetőségeket lát a városban, és természetesen mit
ígérhet Marosvásárhely lakosságának?



Verespatak: Băsescu támogatja 
a bányanyitást

Sürgeti a Verespatakra tervezett aranybánya-beruházást
Traian Băsescu, de csak azzal a feltétellel, ha újratárgyalják a
beruházóval, hogyan osszák meg az arany és az ezüst kiter-
meléséből származó hasznot az állam és a vállalkozó között.
„A lényeg, hogy a kormányban kell lennie annyi bátorságnak,
hogy közölje az ország lakosságával: meg kell valósítani a
projektet. Ehhez hozzátartozik, hogy a beruházót kötelezni
kell a környezet helyreállítására és a kitermelésből származó
haszon újraelosztására” – jelentette ki Băsescu. Az államfő
szerint azért kell újratárgyalni a Roşia Montană Gold Corpo-
rationnal  kötött szerződési feltételeket, mert az elmúlt öt
évben az arany értéke majdnem a háromszorosára nőtt un-
ciánként, és az év végéig akár másfélszer drágább lehet. Az
államfő úgy gondolja, hogy lehetetlen, hogy ekkora kincs
hasznosítására ne találnának megoldást, ugyanakkor sze-
rinte Magyarországnak nem kell „beleegyezését adnia” Ve-
respatak kérdésében, mert Románia szuverén állam. 

Borbély László azonban közölte: bár Bukarestnek nem
kell engedélyt kérnie a bányanyitáshoz az Európai Uniótól,
de a ciántechnológiás beruházás engedélyezési folyamata
során be kell tartania az európai rendelkezéseket és szabvá-
nyokat. Eközben a Lehet Más a Politika kifejtette: egyetért a
magyar kormány álláspontjával, miszerint elfogadhatatlan,
hogy Erdélyben cianidos technológiával bányásszák ki az
aranyat. Az LMP szerint a cianidos aranybányászat merénylet
az élővilág és az emberi közösségek ellen, és csakis a bányá-
szati vállalatok gazdasági érdekeit szolgálja, továbbá felszó-
lította az RMDSZ-t: a kulturális és környezeti értékeket védje,
ne pedig egy bányavállalat érdekeit

Újabb büntetés az Azomaros 
vegyikombinátnak

A Környezetvédelmi Őrség Maros megyei hivatala össze-
sen 50 ezer lejre büntette a marosvásárhelyi vegyikombiná-
tot, miután az Azomaros a megengedettnél erőteljesebben
szennyezte a levegőt. A hét végén a Környezetvédelmi
Ügynökség marosvásárhelyi mozgó laboratóriuma több al-
kalommal is nagyon magas ammónia-töménységet jelzett
a levegőben, és a hatóságok ezt követően ellenőrizték a vál-
lalatot. A környezetvédelmi előírások értelmében az ammó-
niakoncentráció nem haladhatja meg a 0,3 milligrammot
egy köbméternyi levegőben 30 perc leforgása alatt. Szombat
délelőtt volt a legnagyobb mértékű a szennyezés, amikor az
ammónia levegőben kimutatott töménysége több, mint a
kétszerese volt a megengedettnek. Az adatokat a Környe-
zetvédelmi Őrség Maros megyei hivatalának továbbították,
amelynek igazgatója, Laurenţiu Cincea szabta ki a fent em-
lített bírság összegét.

Javítják a Maroson a régi gátat

Bár az augusztusi hónapban a Maros vízhozama kisebb
a megszokottnál, az idén a nyári időszakra ütemezték be a
régi gát főjavítási munkálatait, amelyre mintegy 1.800.000
lejt költ a Maros Vízügyi Hatóság saját költségvetéséből. Ebből
az összegből többek között megerősítik a gát zsilipek alatti
fenékküszöbét, kicserélik a zárórendszert működtető villa-
mos hálózatot, az épület tetőzetét, belső és külső festést, má-
zolást végeznek. Jelenleg a zsilipek gumiszigetelését cserélik
ki. Bár optimálisabb lenne, ha ezeket a munkálatokat szára-
zon végeznék, nem hagyhatják nyersvíz nélkül a várost, ezért
úgy irányítják a gátat, hogy a fogyasztáshoz szükséges meny-
nyiséget felfogják, és az Aquaserv vízkivételéhez terelik. A
számítások szerint még másfél hónapig dolgoznak a régi
gáton, amely nem csak hidrológiai szempontból fontos lé-
tesítmény. Az 1908–1912 között épített gátat műemlékké
nyilvánították, ezért a javításokat a Művelődési Minisztérium
Műemlékvédő Bizottsága is jóvá kellett hagyja. A techniku-
sok pedig semmit sem módosíthatnak az eredeti rendsze-
ren.
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HIRFOLYAM 

A felek közti kiegyezésnek értelmében
az elkövetkezendőkben az Országos Egész-
ségbiztosítási Pénztár tevékenységét az
egészségügyi tárca koordinálja, így az
egészségügyi közpolitikát egy intézményen
belül, egységesen lehet megvalósítani. Az
új miniszter véleménye szerint az említett
döntés lehetővé teszi a közpénzek hatéko-
nyabb felhasználását. Ritli a sajtónak adott
nyilatkozatában elmondta, a rendszer gör-
dülékeny működésének érdekében teljes
összhangra van szükség az Egészségbizto-
sítási Pénztár és a minisztérium között. A
tárcavezető úgy véli, a reformokat minden
áron folytatni kell, különben a rendszer ösz-
szeomolhat. Ritli László augusztus 17-én,
szerda este, Traian Băsescu államfő jelen-
létében tette le a hivatali esküt.

Mint arról korábban beszámoltunk,
Cseke Attila, volt egészségügyi miniszter
augusztus 4-én mondott le tisztségéről.
Döntését azzal indokolta, hogy a költség-
vetés legutóbbi kiegészítésekor az egész-
ségügynek szánt tételek felől nem
konzultáltak vele, véleményét nem kérték
ki, valamint az átutalt összeget (342,1 mil-
lió lej) nem tartotta elegendőnek a problé-
mák orvoslására. 

Az új miniszter kinevezését követően az
RMDSZ ismét köszönetet mondott Cseke
Attilának az általa elkezdett reformokért és
miniszterként folytatott tevékenységéért.
A szövetség álláspontja szerint a reformo-
kat mindenképp folytatni kell. 

F.T.

Több hónap telt már el azóta, hogy a Maros
megyei Környezetvédelmi Ügynökség átvette a
kétszázezer eurót érő, hordozható
ammóniamérő-berendezést a miniszter úrtól.
Nem hiszem, hogy valaki is mert arra gondolni,
hogy ezentúl megoldódnak a környék súlyos
környezetszennyezési problémái, amelyeket a
műtrágyagyártó vállalatnak köszönhetünk, de a
„nagy, sárga, fullasztó ködben” legalább a
szennyezés mértékét illetően „tisztánlátást”
lehetett remélni. A berendezés kora tavasszal ki is
mutatta azt, amit már mindenki tudott, hogy a
gyár környékén időnként az ammónia
koncentráció a megengedett érték (0,300
milligramm / köbméter) kétszerese fölé is
emelkedik. Aztán furcsamód a berendezést a
város egy másik pontjára helyezték át, talán
éppen a Kultúrpalota vagy a Városháza
ammónia-kibocsátását akarták megmérni.
Mindenesetre, a járműbe szerelt mérőegység
egy jó ideig elkerülte a Dózsa György utcát. Most
egy újabb „orrzavaró fuvallatnak” köszönhetően
ismét mérést végeztek a környéken, és ezek
hasonlóan visszaigazolták az emberi orr kiváló

képességeit. A napi átlag a megengedett érték
(0,100 milligramm ammónia / köbméter)
másfélszeresénél is  nagyobb volt. A hatóságok
egy újabb büntetést róttak ki a kibocsátóra.
Magától adódik a kérdés: lehet-e összefüggés a
közelgő választások és a mérések gyakorisága
között?

A gyár „hál’ Istennek” nagyon jól működik,
kitűnő eredményeket, gazdasági sikereket ért el
az utóbbi években. A szennyezés és a füst viszont
a régi maradt. A miniszter úr a vásárhelyiek
számonkérésére csupán az illetékesek ígéreteit
tudja felmutatni, a környezet védelmét pedig
nem. Egy konkrét példával élve, amennyiben egy
jármű nem felel meg a műszaki előírásoknak, és
akár egy százalékkal is túllépi a légszennyezési
határértékeket, akkor a forgalmi engedélyét
visszavonják. Pedig sokan vállalnák egy-egy
büntetés kifizetését, csak használhassák a
működőképes, de „be nem írható” közlekedési
eszközeiket. Ellenben a hatósági szigor itt nem
ismeri a megbocsátás fogalmát. A túl régi és
rossz műszaki állapotú gépkocsiknak nincs mit
keresniük a közúti forgalomban, legfennebb a

múzeumban. És ez így van jól! 
Miért hibás a város lakossága amiatt, hogy

nem újították fel a kombinát gyártási
technológiáját? Miért kell egy ilyen –
bizonyítottan, újra és újra súlyosan szennyező -
gyárat működni hagyni? Ha pedig bizonyos
(általunk nem ismert) körülmények miatt
valóban lehetetlen ezt a gyárat bezáratni,
legalább azt a „drága” mérőberendezést tartsák
a szennyezési forrás közelében, és kövessék ott
állandó jelleggel a levegő ammónia tartalmát.
Ne csak két-három havonta jusson eszükbe
egyeseknek a méréseket elvégezni, hanem
vegyék a fáradtságot, és tartsák ott a műszereket
állandó jelleggel. Nem kell a kisujjunk mögé
bújni, most már van mivel és van mit mérni, csak
(politikai?) akarat kell hozzá. Azt sem szabad
figyelmen kívül hagyni, hogy a büntetések
ellenére a szennyezés továbbra is fennáll. A
megszorításokat fokozni kellene, hogy valóban a
környezet megóvását érjék el. Vagy mégsem ez
lenne a cél?

Ferencz Zsombor

Füstjogok
Újból napirendre került a vásárhelyi kombinát légszennyezése. Véletlenek nincsenek, és ez a szabály most is érvényes. 

Ritli László került az Egészségügyi
Minisztérium élére

Sikerült kiegyeznie az RMDSZ-nek a Demokrata-Liberális Párttal, ugyanis az augusztus 17-én foly-
tatott koalíciós egyeztetések után a PDL elfogadta, hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztár
az Egészségügyi Minisztérium irányítása alá kerüljön. Ennek következtében az RMDSZ megnevezte
új egészségügyi miniszterét Ritli László személyében.

Névjegy:
Ritli László 1948-ban Nagyváradon született, Temesváron végezte el az orvosi egye-
temet, majd a hetvenes és a nyolcvanas években a vaskohsziklási Városi Területi Kór-
házat irányította, illetve ellenőrként dolgozott a Bihar megyei Egészségügyi
Igazgatóságon. 1990-ben kinevezték a nagyváradi gyermekkórház igazgatóhelyette-
sévé, 1997 és 2009 között pedig a Bihar megyei Egészségügyi Igazgatóságot irányította.
A pediátria, az onkológia és a hematológia területén szaktekintélynek számító orvos a
Nagyváradi Egyetem orvostudományi karán tanít, 2010 óta pedig a nagyváradi városi
kórház orvos igazgatója.

Ui. Az elmúlt napokban nagy port kavartak a központi sajtóban megjelentetett, 2002-ben
történt eseményekre vonatkozó cikkek, ugyanis 9 évvel ezelőtt a Nagyváradi Szülészeten
belső kórházi fertőzés gyanúja merült fel, amelyet a Ritli László által vezetett egészségügyi
igazgatóság fedezett fel, és jelentett a vezető intézményeknek. Az incidenst követően Ritli
lemondott, viszont 2003-ban az  Egészségügyi Minisztérium vezetősége újra visszahelyezte
az igazgatói székbe. „Mivel ebben az ügyben több intézmény részletes kivizsgálásba kez-
dett, helyesnek láttam benyújtani lemondásomat a vezetői tisztégből a széleskörű kivizs-
gálások lezárásáig. Fontosnak tartom megjegyezni, hogy a szaktárca, az ügyészség és a
Törvényszéki Orvostani Intézet egyaránt megállapította: „az Egészségügyi Igazgatóság
vezetője nem tehető felelőssé az ügyben” – magyarázta Ritli László, egészségügyi miniszter. 



5. oldalHír és hírháttér <<augusztus 24–30.

Stop a gyorshajtásnak!

Augusztus 22–28. között 25 európai országban, köztük
Romániában, Maros megyében is fokozott közúti ellenőrzé-
seket végez az Európai Közúti Rendőrségek Szervezete (TIS-
POL). A Speed nevű kampány célja a gyorshajtók kiszűrése.
Maros megyében 2011-ben már 21 súlyos közúti baleset tör-
tént, amelyben 6 személy életét vesztette, 21-en pedig ko-
moly sérüléseket szenvedtek. A rendőrség szerint a
megyében bekövetkezett balesetek fő oka még mindig a
gyorshajtás. Jövő héten tehát a közúti rendőrök fokozott je-
lenlétére kell számítani a város területén belül, 
de a Marosvásárhely-Segesvár, Balavásár-Szováta, Marosvá-
sárhely-Szászrégen, Kolozsvár-Marosvásárhely útvonalakon
is. A hatóságok szerint megyénkben balesetveszélyes öve-
zetnek számít: Ludas, Marosbogát, Nyárádtő, Ákosfalva, Se-
gesvár, Héjjasfalva, Makfalva, Marosvécs, valamint
Marosfelfalu környéke. Ezeken az utakon szabálytalanul köz-
lekedő autóvezetőket büntetéssel fogják súlytani, de szóró-
lapokat is fognak osztogatni, amelyben feltüntetik a
balesetveszélyes zónákat, és a gyorshajtással járó következ-
ményekre is felhívják a gépkocsivezetők figyelmét.

Hétfőn megkezdődött a pótérettségi

Hétfőn reggel a román szóbelivel vette kezdetét a póté-
rettségi, amelyen azon tanulók vesznek részt, akik a nyári
szesszióban nem értek el átmenő jegyet. 22–24-e között
anyanyelvi, 23–24-e között idegen nyelvi, 25–26-a között
számítógépkezelési ismereteikről adnak számot a diákok. Az
írásbeli vizsgákat a következő hétre szervezték:  román nyelv
és irodalomból augusztus 29-én, anyanyelvből 30-án írás-
beliznek, a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból 31-én,
a választott tantárgyból szeptember 2-án vizsgáznak. Az ide-
iglenes eredmények szeptember 4-re várhatóak, és ugyan-
ezen a napon fogadják az óvásokat is. A végső eredményeket
szeptember 7-én függesztik ki. Romániában összesen
109.595 diák iratkozott be a pótérettségire, amelyből a Maros
megyei diákok száma több mint 2700,  derült ki a tanügymi-
nisztérium közleményéből. A pótérettségi a megye 9 vizs-
gáztatóközpontjában – Marosvásárhelyen a mezőgazdasági,
a faipari, az építészeti szakközépiskolában, a Gheorghe 
Şincai, illetve a Traian Vuia Iskolaközpontban, Szászrégenben
két, Segesváron és Dicsőszentmártonban egy-egy taninté-
zetben – zajlik.

Az MPP közös jelöltben nem, 
Bölöni Lászlóban gondolkodik

A hivatalos válaszra, hogy Bölöni László elvállalja-e a ma-
rosvásárhelyi polgármester-jelöltséget, a Magyar Polgári Párt
akár a helyhatósági választásokon induló jelöltek jelentkezési
határidejének végéig, azaz 2012. áprilisáig is vár.  „Az RMDSZ-
szel és az EMNT-vel közösen levelet küldtünk Bölöni László-
nak, amelyben felkértük, hogy vállalja el a
polgármester-jelöltséget. Erre hivatalos válasz még nem ér-
kezett, és ameddig nem érkezik, addig szerintem bármilyen
döntés elhamarkodott és káros. Akár az utolsó határidőig,
áprilisig is várunk” – nyilatkozta Szász Jenő. Hozzátette, az
MPP olyan jelöltet támogat csak, aki pártfüggetlen és Bölöni
László-„kaliberű”. Míg az EMNT Maros megyei szervezete kö-
zölte, hogy dr. Vass Leventét támogatják polgármester-je-
löltként, és remélik, hogy az RMDSZ és az MPP is saját
jelöltjének tudja tekinteni, Szász Jenő szerint „Vass Levente
nem felel meg a feltételeknek. Párttag jelöltünk nekünk is
van, de közös jelöltségre csak pártokon felüli embernek van
esélye.” Az RMDSZ helyi vezetői szerint szeptember végéig
eldöntik, hogy ki lesz a jelöltjük: Vass Levente, Csegzi Sándor
vagy Dávid Csaba?

HIRFOLYAM 

Csalfa remények

„A kampusz építkezési terve kész, szep-
tember végéig elkészül a kivitelezési terv
is. Erre a pénz megvan.” – írta bizakodón
Magyarosi Erzsébet, a Szent György Iskola-
központ igazgatója a 2007-es Erdőszent-
györgyi Figyelő nyári, összevont számában. 

A csillagászati összegű beruházás terve
24 tantermes iskolaépületet, 4 osztályter-
mes tanműhelyt, ebédlőt, konyhát, klub-
helyiséget, 16 tanár számára szolgálati
lakást, sporttermet, kisebb méretű szabad-
téri sportpályákat és egy kazánházat foglalt
volna magába. 

„Nagy szükség lett volna a kampuszra,
hisz állandó teremhiánnyal küszködünk.
Végre megvalósult volna az álmunk, hogy
a szakoktatás modern tanműhelyekben
folyjék. Minden, ami a minőségi oktatáshoz
szükséges, a kampusszal megoldódott
volna” – magyarázta lapunknak Magyarosi
Erzsébet. Tény, az új iskolaközpont a tan-
termi gondokat is orvosolta volna. Jelenleg
ugyanis a tevékenységek 3 különböző épü-
letben folynak, a gyerekek pedig két váltás-
ban járnak iskolába.

Pecázni jó!

Mit csináltok? Jöttünk halászni – így a
válasz. Ki telepített ide halakat? Sokan tet-
tek. Nem mély a víz? Itt nem, csak nyakig
ér, de a másik felében vascsövek is vannak
a víz alatt.

A fenti beszélgetés köztünk és a kam-
pusz területén halászgató cigány gyerekek
között folyt. A „halastó” nem más, mint a
sportpálya kiásott alapja, amely az elmúlt
2-3 év során feltelt talaj- és esővízzel. De
nem szívderítőbb a látvány többi része sem:
a szolgálati lakások és az iskolaépület meg-
öntött alapja, a felhúzott, tető nélküli tan-
műhelyek, az első szintig felhúzott ebédlő,
bentlakás és klubhelyiség torzói...

A kampusz építéséről 
kormányrendelet döntött

2007-ben az erdőszentgyörgyi iskola
kormányrendelet útján finanszírozási lehe-
tőséget kapott egy új iskolakampusz építé-
sére, meséli Hegyi László, a város
alpolgármestere. A rendelet az önkormány-
zatot is megterhelte: a városnak biztosíta-

nia kellett egy közművesített, építkezésre
alkalmas területet. Ezért a polgármesteri
hivatal kénytelen volt megvásárolni egy
földterületet az erdőszentgyörgyi futball-
pálya mellett, körülbelül 60.000 új lejért.

Az 5,2 millió euró értékű beruházás
építkezési terveit egy tulceai cég tervezte,
a munkálatok kivitelezését a medgyesi Gra-
nit nevű cég nyerte meg. A tervezésért a
tulceai cég 7 milliárd régi lejt kapott. Köz-
ben elkezdődtek a kivitelezési munkálatok,
kezdetben a pénzek is jöttek, de 2008-ban
a medgyesi cégnek már meg kellett hite-
leznie a munkálatokat. A Granit összesen
70 milliárd régi lej értékű munkát végzett
el, ennek az összegnek az állam a mai napig
körülbelül a felét fizette ki. A kivitelezőnek
ezért több mint két éve le kellett állítania a
munkálatokat, a cég csődközeli állapotba
jutott. 

Rossz döntés?

Hegyi László szerint előbb-utóbb csak
be kell fejeződjenek az építkezési munká-
latok, mert ha nem, a kormány – csak Er-
dőszentgyörgyön –  körülbelül 1 millió
eurót dobott ki az ablakon. Az ügy kapcsán
igaznak tűnik az a feltételezés, hogy a má-
sodik Tăriceanu-kormány ideje alatt szüle-
tett kormányrendelet nem egy alaposan
megfontolt döntés volt, a Boc-kormány
szerint erre a programra nem is léteztek
valós pénzek. 

Az iskolakampusz-építési program ter-
vei szerint az országban 2006-2008 között
84 iskolaközpont épült volna. Ennek kere-
tében15 teljesen új kampusz építését ter-
vezték, 26 iskola csupán felújítási-, a
maradék 43 pedig bővítési-felújítási mun-
kálatokat igényelt volna. A projektre 278
millió eurót irányoztak elő. Tudomásunk
szerint a munkálatokat minden egyes kam-
pusz esetében leállították.

Vass Gyopár

Kampusz
kampec

Az erdőszentgyörgyieknek a kampusz szó emlegetése egyenlő a befejezetlenséggel, a
hamis ígéretek okozta csalódottsággal. A kisvárosban 2007-ben 5,2 millió euró értékű
iskolaközpont építése kezdődött el. Időközben az állami pénzforrások elapadtak, a félbe-
maradt építkezés pedig az enyészet martalékává válik.
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A Rotaract Club Tékát szerte a nagyvilágban a nemzetközi Rotary iúsági 
szervezeteként tartják számon. A Rotaryt az 1920-as években alapították, célja
jótékonysági, karitatív projektek megvalósítása.

Legyél zöld a Tuborg Green
Fest Félszigeten!
Románia legnagyobb fesztiválja, a Tuborg Green Fest
Félsziget hagyományaihoz híven idén is kiemelt fi-
gyelmet fordít a környezetvédelemre, ezért az ország
egyik legnagyobb környezettudatossági programjá-
val, a Zöld Ernyő (Umbrela Verde) szervezettel közösen
gondoskodik róla, hogy a fesztiválozók megfelelő ju-
talomban részesüljenek környezettudatos viselkedé-
sükért.

A Zöld Ernyő kampányt 2007-ben indította el a Tuborg, a
Környezetvédelmi és Erdőgazdálkodási Minisztériummal
partnerségben. A kampány célja azon romániaiak téves men-
talitásának megváltoztatása, akik úgy gondolják, hogy a cse-
lekedeteik nem számítanak; tehát a program szándéka a
személyes példamutatás fontosságának kihangsúlyozása.
Ezért a Tuborg Green Fest Félszigeten a Zöld Ernyő kendőkkel,
Tuborg sörrel, pólókkal és sapkákkal jutalmazza a legkörnye-
zettudatosabb félszigetezőket, cserébe az általuk összegyűj-
tött műanyag poharakért és pillepalackokért. 

Ezen kívül a Zöld Ernyő a helyszínen számos meglepetés-
sel és tevékenységgel várja a fesztiválozókat. A félszigetezők
itt elkészíthetik saját személyre szabott „ECO Style” trikójukat,
részt vehetnek a legkörnyezetbarátabb öltözékek versenyén,
vagy baráti üzenetet írhatnak a természetnek az erre a célra
készült óriáspanóra. Ugyanitt óriásszobrokat is lehet építeni
újrahasznosítható hulladékból.

És mivel a környezetvédelem és a szórakozás jól megfér
egymás mellett, a Tuborg Chillout Zone nevű helyszínen a
közönség a Groove ON zenéjére lazulhat, a Tuborg bárnál hű-
sölhet, vagy függőágyakban, kanapékban és fotelekben pi-
henheti ki az egész éjszakás bulizást.

És ezzel nem ért véget a meglepetések sora: a www.fel-
sziget.ro oldalon és a Facebookon hamarosan további rész-
leteket árulnak el a szervezők.

A Tuborg Green Fest Félsziget 2011-es kiadására augusz-
tus 25-28. között kerül sor Marosvásárhelyen, a Maros part-
ján, a Víkend-telep szomszédságában. A rendezvényre
jegyeket az Eventim hálózatában és a www.eventim.ro ol-
dalon lehet vásárolni. További információk: www.felsziget.ro

Marosvásárhelyen 2005-ben jött
létre, Sándor Tamás, Varga Áron és más
fiatalok közreműködésével – meséli
lapunknak Fodor Venczel, a marosvá-
sárhelyi fiók elnöke, aki két éve csatla-
kozott az egyesülethez. A 24 éves
fiatalember mindössze néhány hó-
napja került az elnöki székbe, munká-
ját különös odaadással és figyelemmel
végzi. Elmondása szerint nagyobb fe-
lelősség hárul rá, a csapat összetartása
is az elsődleges szempontok közé tar-
tozik, emellett a tagok motiválását, és
nem utolsó sorban különböző rendez-
vények lebonyolítását is kézben kell
tartania.

A Rotaract állandó tevékenységei-

nek körébe tartozik a Szent Erzsébet
árvaház támogatása, az árva gyerekek
ajándékozása, a Maros part tisztítása,
a Crash szimulátor népszerűsítése. „A
Crash szimulátor szerepe a biztonságos
közlekedés népszerűsítése, valamint az
autósok tájékoztatása a biztonsági öv
használatának fontosságáról. Ez egy
vasszerkezet, amelyre rászereltünk egy
tolószéket, mely 20 km/h sebességgel
halad. Ezáltal bárki megtapasztalhatja,
hogy milyen érzés ekkora sebességgel
ütközni” – magyarázta Venczel, aki azt
is hozzátette, hogy az idei Félsziget
Fesztiválon a Crash mellett egy na-
gyobb méretű baleset-szimulációra is
sor kerül majd, színészek, tűzoltók, „se-

besültek” segítségével.

Gyerekfesztivál a Bolyaiban

Szeptember 24-25. között a gyere-
keké lesz a főszerep a Bolyai Farkas El-
méleti Líceumban, hiszen a Rotaract
kétnapos gyerekfesztivál megszerve-
zésére vállalkozott. A szervezők külön-
böző személyiségfejlesztő játékokkal,
csapatmunkával, rajzolással, szabad-
téri programokkal várják az érdeklődő-
ket, két kalandos, felejthetetlen,
boldog és örömteli nap eltöltésére. 

Azon személyek, akik szívesen vé-
geznének önkéntes munkát a fesztivál
ideje alatt, bővebb információkhoz jut-

hatnak a következő telefonszámot tár-
csázva: 0741-143.473 (Fodor Venczel).

Tervek, elképzelések

Egy pillanatig sem pihennek az
egyesület tagjai, ugyanis a Félszigetre
tervezett baleset-szimulálást, vala-
mint a gyerekfesztivált követően kör-
nyezetvédelmi téren szeretnének egy

új programot elindítani, ezúttal az új-
rahasznosítás fontosságáról. Ugyanak-
kor nagyobb hangsúlyt fektetnek az
Európai Uniós pályázatok lehívására,
és annak érdekében, hogy a már meg-
lévő projektjeik továbbra is működje-
nek, a támogatók szerzése, a
költségvetés kidolgozása is a napi fel-
adatok közé tartozik.

F.T.

Menyhárt István 2007-ben megpá-
lyázta a Távközlési és Informatikai Minisz-
térium Tudásalapú Gazdaság projektjét. A
projekt 255, hangsúlyos kommunikációs
hátránnyal küszködő település önkormány-
zatának, oktatási és kulturális intézménye-
inek, vállalkozásainak távközlési
infrastruktúra-fejlesztését célozta meg. 

Az információs központok alkalmazot-
tainak még abban az évben Brassóban egy
képzést szerveztek, ahol az irodavezető rög-
tön egy újabb lehetőséget ismert fel: a Eu-
rope Direct nevű projektet, amelynek
célkitűzése olyan tájékoztató irodák fenn-
tartása, amelyek a lakosság Európai Unióval
kapcsolatos kérdéseire keresnek és nyújta-
nak választ. Ezt is megpályázta, és meg is
nyerte egy ilyen iroda létrehozásának lehe-
tőségét. A Europe Direct Tarnave központ-
ban ingyenes hozzáférést biztosítanak
hazai, valamint Európai Uniós törvénytá-
rakhoz, az Unió különböző kiadványaihoz,
valamint számos helyi és országos sajtóki-
adványhoz. Ehhez a szolgáltatáshoz nagy-
szerűen illeszkedik a Távközlési és
Informatikai Minisztérium projektje, mely
a helyiséget számítógépekkel szerelte fel. 

„Képzéseket szoktunk szervezni, és az
Európai Unió eszmeiségéhez szorosan hoz-
zátartozó napokat is megünnepeljük” –
kezdi tevékenységeik felsorolását Menyhárt
István. A pedagógusképzés kiemelt helyet
foglal el munkájukban, és ezen a téren ki-
fejtett munkájukhoz kapóra jön a jövőre az
aktív megöregedés kérdését célzó temati-

kus európai év. Menyhárt Istvánék már az
idén elkezdik a terep feltérképezését, nyug-
díjas pedagógusokat hívnak össze, hogy
közösen feltárják azokat a területeket, ahol
az idős, de aktív pedagógusok munkájára
szükség lenne. Ezen kívül a felnőttokta-
tásba is belekóstoltak, számítástechnikai
kompetenciák megszerzésére akkreditál-

tattak egy képzésprogramot. Tevékenysé-
geikben a legkisebbekre is figyelnek: egyik
ötletük a helyi óvoda jelmezekkel való fel-
szerelése volt. Ebben a projektben a gyere-
kek európai mesékkel ismerkedtek meg,
ezekhez illusztrációkat készítettek, majd
munkájuk kiadvány formájában is megje-
lent. Az irodavezető egyik régi álma egy
számítástechnikai pedagógiai módszer be-
vezetése az óvodában. Ez nem azt jelenti,
hogy egyetért a mértéktelen számítógépe-
zéssel, hiszen egy olyan oktatóprogram be-
vezetéséről lenne szó, amely strukturális
gondolkodásra készteti a gyerekeket. Sok
más tervük, ötletük mellett, jövőre többek
között egy olyan kiadvány megjelentetését
tervezik, amely az internetes tartalmak eti-
kus használatára hívná fel a figyelmet.

A kérdésre, hogy nyitottak-e a helyiek
az ilyen jellegű szolgáltatásokra, Menyhárt
István elmondta, hogy van olyan személy,
aki célirányos kérdéssel lépi át az iroda kü-
szöbét, de sokkal inkább jellemző az, hogy
a helyiek nem tudatosan, „csupán bemen-
nek érdeklődni”. Ezen a jelenségen úgy pró-
bálnak túllépni, hogy információs napokat
szerveznek, mely alkalmakon különösen a
vállalkozókat célozzák meg, akik számára
ingyenes pályázatfigyelési szolgáltatást is
nyújtanak. 

Az erdőszentgyörgyi Europe Direct iro-
dáról többet megtudhatnak a www.edtar-
nave.eu honlapon.

Vass Gyopár

Széleskörű jótékonyság
Rotaract Club Téka

Két kezdeményezés,
egy közös cél

Erdőszentgyörgyön, a Kultúrház földszintjén, egy helyiségben két iroda van. A két információs
központ egymást kiegészítő módon működik: mindkettő a lakosok igényeihez igazított, jelenkori
szükségleteket kielégítő célokat követ.

Menyhárt István
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élet-módi

amelyben Valahol 
Európában – leszünk 

Dzsessziről tudni kell, hogy szeret énekelni. Nem tud, de sze-
ret. (...) Valamely rejtélyes oknál fogva múlt héten hősnőnk
fejébe éket vert a gondolat, hogy jó lenne minden nap meg-
tanulni egy népdalt. Alkatilag sajnos nem egy két lábon
járó népdal-lexikonnal van dolgunk, és itt és most az alka-
tilag szó több szempontból is vizsgálható lenne, de szorít-
kozzunk a denotáció csupán egyik lehetséges vetületére.
Tehát: az elhatározás csütörtökön érte, és rögtön el is kez-
dett keresgélni az interneten(!...) népdalok után. Rá is akadt
az Udvaromon aranyvályú, aranykút kezdetűre, amelyet
hiába énekelt el sokadjára a Fonó zenekarral, úgyis csak az
első négy sorát tudta megjegyezni. (Bonyolította a dolgot,
hogy több felvételt is végignézett, és helyenként a teljes 6
szakaszból 3-at, máshol pedig 4-et énekeltek el.) De az al-
kati kérdés egyik rejtélye a hosszú- és rövidtávú memória
finoman – szinte azonnali feledésbe – ívelő játékában rej-
lik...
Pedig Dzsesszi és Frenk, amikor kicsik voltak, sokszor éne-
keltek az Ötödik Emeleten édesanyjukkal lefekvés előtt. A
nagy kedvenc az Egy boszorka című gyermekdal volt, de a
rántott békát sütő Virágék is mindig felturbózták gyermeki
fantáziájukat. (Legalábbis a Dzsessziét, a Frenkéről nem
tud nyilatkozni, és Frenk most nincs is Erdélyországban.)
Szóval az Ötödik Emeleten Lakók viszonylag sok gyerekdalt
ismertek, de biztos úgy van a zenével, ahogy a rajzzal: a te-
hetség időnap előtt zátonyra tud futni. Ezért van az, hogy
Frenkkel vállvetve pallérozatlan zenei műveltségük a Zava-
ros a Nyárádig terjed, de onnan már tényleg zavaros(odik). 
Ezt pótolandó, a Zöld Pikkelyes Palotában Zb és Dzsesszi
időnként spontán előadókká válnak, és szívből tudják böm-
bölni a Szívemben bomba van kezdetű slágert. Ugyanakkor
államvizsgák írása közben a Queentől a Don’t stop me now
kezdetű dal tudatmódosító ereje hősnőnknél bizonyított.
Egy másik örökzöld sláger a Cseh Tamás dal, az Amikor De-
siré munkásszállón lakott, amihez nincs hozzáfűznivalónk,
meg kell hallgatni, és jókedvre kell derülni tőle. Melankoli-
kus hangulatban pedig Freddie Mercury és Montserrat Ca-
ballé Barcelona című duettje a nyerő.
A jelenbe visszatérve: Zb nemrég küldött egy zeneszámot
ajándékba Dzsesszinek. A kedves gesztust követő délutánok
egyikén hősnőnk megtanulta énekelni a dalt, úgy, hogy
közben háttérben ment az eredeti szám, ő pedig „ráénekelt”.
Aztán összeszedte a bátorságát, és mondta a képernyőn
lévő Zb-nek, hogy ő most el szeretné énekelni a dalt. ...Nos,
a várt hatás elmaradt, Zb-ből kipukkant a nevetés. Aztán
mikor a szomszédokat kezdte emlegetni, Dzsesszinek a két
szemöldöke mintha elkezdett volna összenőni, de végül
csak kacagás lett belőle.  
(Amikor ezeket a sorokat olvassák, Dzsesszi már nem a ké-
pernyőn keresztül fog énekelni. Akkor már régen NDK-s
Spee mosóporral mossa a Zb ingeit, közben pedig Vita Colát
iszik.)
De azért még jelentkezik.

(vassgyopi)

Első alkalommal költözik ki a Látó szer-
kesztősége a nagyszabású rendezvényre,
ahol az olvasási szaktanácsadás mellett, a
magyar irodalom oktatásáról is tárgyalnak
majd. Sor kerül fiatal szerzők és irodalmi
lapok bemutatására, az érdekeltek pedig
szabadon beszélgethetnek kortárs írókkal
és költőkkel. A fesztiválra való benevezés
előzményeiről, a Látó által kínált színes és
interaktív programkavalkád részleteiről
Szabó Róbert Csabával, a szépirodalmi fo-
lyóirat főszerkesztő-helyettesével beszél-
gettünk.

– A Félsziget keretén belül a Civil Park
meghirdetett egy pályázatot, amire mi
egy részletesen kidolgozott programterv-
vel jelentkeztünk és beválasztottak. A
fesztiválra való benevezést az a tavaszi
turné előzte meg, amelyen a Látó hét kü-
lönböző erdélyi városban és Budapesten,
a felolvasó estek mellett, rendhagyó iro-
dalmi órákat tartott az adott város közép-
iskoláiban. Ezen alkalmakkor
találkoztunk a diákokkal, felolvastunk
nekik, és beszélgettünk velük. A helyszí-
nen azt tapasztaltuk, hogy a tanulókat
érdekelte ez a fajta megközelítés, nagyon
lelkesek voltak. Jól esett hallani nekik,
hogy másképp is lehet beszélni az iroda-
lomról, mint ahogy tanáraik teszik, akik-
nek nyilván meg van kötve a kezük és a
tanterv megnyomorítja őket.

– Milyen programmal várjátok a feszti-
válozókat?

– A megmozdulásunk jelszava Olvass a
sörök között!, ami annyit jelent, hogy lesz-
nek komolyabb, de ugyanakkor lazább
programok is. Ilyen a sörivó verseny, de a
bátrabbak és erősebbek kiállhatnak a Látó
szerkesztőivel kötelet húzni.

Természetesen nem lesz hiány érdekfe-
szítő előadásokból sem. Az egyik meghí-
vottunk arról fog beszélni, hogy ki mondja
meg, avagy ki dönti el a mai világban, hogy
mit érdemes, vagy mit lehet olvasni, de
ugyanakkor szó esik arról is, hogy a Nobel-
díjat milyen szempontok alapján osztják ki.
Arra a kérdésre is megpróbálunk választ
adni, hogy milyen állat az író, azaz milyen
kép alakul ki róla a Facebook vagy a blogok
tükrében, hogyan viselkedik az író egy új
környezetben. Különböző irodalmi lapok
bemutatására és fiatal írók bemutatkozá-
sára is sor kerül. Jelen lesznek a Nappali

Menedékhely internetes fórum szerzői és
szerkesztői (Dankuly Csaba, Bartis Noémi,
Láng Orsolya), valamint a Kolozsváron mű-
ködő Bretter György irodalmi kör tagjai is
(Potozky László, Vass Ákos Lajos, Varga
László Edgár). Nem maradnak el a kötetlen
beszélgetések sem Demény Péterrel, Vida
Gáborral, Kovács András Ferenccel, Keszeg
Annával, Székely Csabával és további meg-
hívottainkkal.

Ugyanakkor egy négy napig működő
könyvkölcsönző-projektbe is belevágunk.

– Hogyan képzeltétek el a könyvkölcsönzést? 

– A terv az, hogy berendezünk egy mi-
nikönyvtárat vezető magyarországi és itt-
honi könyvkiadók  (Bookart, Jelenkor,
L'Harmattan, Magvető, Koinónia) támoga-
tásával, és az  ő könyveiket lehet a fesztivál
négy napja alatt kikölcsönözni és a sörök
között olvasni.

Fodor Tekla

Kölcsönözhető könyvek

Aczél Géza: (kontra)galopp
Acsai Roland: Hajnali kút
Alina Nelega: Az utolsó boszorkány
Bodor Ádám: Az utolsó szénégetők
Darvasi László: Szerezni egy nőt
Drago Jancar: A névtelen fa
Esterházy Péter: Esti
Jean Rouaud: A becsület mezején
Ingeborg Bachmann: A kimért idő
Karátson Endre: In vitro
Király Levente: Énekek éneke
Kovács András Ferenc: Bohócöröklét
Láng Zsolt: A tűz és a víz állatai
Márton László: Amit láttál, amit hallottál
Márton László: Ne bánts, Virág!
Mészöly Miklós: Az istálló
Mészöly Miklós: Wimbledoni jácint
Nádas Péter - Richard Swartz: Párbeszédek
Oravecz Imre: A hopik könyve
Oravecz Imre: 1972. szeptember
Parti Nagy Lajos: Europink
Rózsa Erzsébet: Se félelem, se keserűség. Beszélgetések Heller Ágnessel
Sárközy Mátyás: Hol köt ki a komp?
Schein Gábor: Panaszénekek
Simon Márton: Dalok a magasföldszintről
Szálinger Balázs: M1/M7
Térey János: Ultra
Váradi Péter: Papírfigurák
Závada Pál: 33 szlovák népmese
Erdélyi Szép Szó – 2008, 2009

Részletes program
Aug. 25., csütörtök
11.00:Mit olvassak, ha szerelmes vagyok? Olvasási szaktanácsadás;

Könyvkölcsönzés
12.00: „Ki mondja meg, hogy mit kell elolvasnom?” Mihály Emőke esszéíró

előadása
13.00:Irodalmi lapok bemutatkozója: Nappali Menedékhely. Dankuly Csaba,

Bartis Noémi, Láng Orsolya
14.00: Játék – Játék
15.00: Fogadóóra: Kérdezz Demény Pétertől (hozd magaddal verseidet,
novelláidat)
16.00-17.00: Kötetlen beszélgetések írókkal, költőkkel (meghívottak: Demény
Péter, Vida Gábor, Szabó Róbert Csaba, Kovács András Ferenc, Dankuly Csaba,
Mihály Emőke); kérdőívezés
Aug. 26., péntek
11.00: Mit olvassak, ha rémeket látok? Olvasási szaktanácsadás;

Könyvkölcsönzés
12.00: „Milyen állat az író?” Demény Péter, író-költő előadása
13.00: A Látó fiatal szerzőinek bemutatkozása: Potozky László (Bretter György

Irodalmi Kör), Vass Ákos Lajos, Varga László Edgár
14.00: Játék – Mennyit iszik az író? Sörivó verseny írókkal, költőkkel (A versenyt a

marosvásárhelyi G. Café támogatja. A megmérettetés helyszíne: a G. Café sátra)
15.00: Fogadóóra: Kérdezz Szabó Róbert Csabától (Hozd el novelláidat,

karcolataidat)
16.00-17.00: Kötetlen beszélgetések írókkal, költőkkel (meghívottak: Demény
Péter, Vida Gábor, Szabó Róbert Csaba, Kovács András Ferenc); kérdőívezés
Aug. 27., szombat
11.00: Mit olvassak, ha másnapos vagyok? Olvasási szaktanácsadás;

Könyvkölcsönzés
12.00: Vida Gábor előadása a magyar irodalom oktatásáról
13.00: „Korszerűség vagy Korunkszerűség?” Az örökiú Korunk a Látó sátorban.
Keszeg Anna előadása
14.00: Játék – Kötélhúzás: Írók vs. Költők - Ki mer kiállni a Látó ellen?
Könyvkölcsönzés
15.00: Fogadóóra: Kérdezz Kovács András Ferenctől (Hozd magaddal a verseidet)

Olvass a sörök között! 
A Látó szépirodalmi folyóirat a Félszigeten

Mit olvassunk, ha szerelmesek vagyunk? Mit olvassunk, ha rémeket látunk? Mit olvassunk, ha
másnaposak vagyunk? Mit olvassunk, ha írók akarunk lenni? – ilyen és ehhez hasonló kérdések
megválaszolására törekednek a Látó szépirodalmi folyóirat szerzői és szerkesztői a Félsziget 
Fesztivál ideje alatt. 

16.00-17.00: Kötetlen beszélgetések írókkal, költőkkel (meghívottak: Demény
Péter, Vida Gábor, Szabó Róbert Csaba, Kovács András Ferenc, Keszeg Anna)
Aug. 28., vasárnap
11.00: Mit olvassak, ha író akarok lenni? Olvasási szaktanácsadás;
Könyvkölcsönzés
12.00: A magyar – teher? Beszélgetés a magyar irodalom oktatásáról.
Hozzászólók: Bucur Tünde Csilla, magyartanár, Demény Péter, egyetemi tanár,
Molnár Zsófia, diák-egyetemi hallgató, Ferencz Zsuzsanna, magyartanár
13.00: Irodalmi lapok bemutatkozója: a Látó színházszámának bemutatója.
Meghívott vendég: Székely Csaba, a POSZT Vilmos-díjas fiatal drámaírója
14.00:  Játék – Könyvkölcsönzés
15.00: Fogadóóra: Kérdezz Kovács András Ferenctől (Hozd magaddal a verseidet)
16.00-17.00: Kötetlen beszélgetések írókkal, költőkkel (meghívottak: Demény
Péter, Vida Gábor, Szabó Róbert Csaba, Kovács András Ferenc, Székely Csaba);
kérdőívezés
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Marosvásárhely Municípium, 2011. augusztus 20-28 között a közvélemény
bevonásával vitára bocsátja a következő városrendészeti dokumentációkat:

augusztus 24–30.

Marosvásárhely Municípium, 2011. augusztus 20-28 között a
közvélemény bevonásával vitára bocsátja a következő városrendészeti
dokumentációkat:

-„Övezeti Városrendezési Terv – a zóna funkcionális átalakítása
egycsaládos lakások építésére”, az 1918 December 1 sugárút zónája, Real
üzlet, megrendelő Scutaru Ioan

- „Övezeti Városrendezési Terv – egycsaládos lakások építésére
vonatkozó városrendészeti szabályozások ”- Pomilor utca (sz.n.),
megrendelő Jakab Cristian Dumitru;

- „Övezeti Városrendezési Terv - egycsaládos lakások építésére vonatkozó
városrendészeti szabályozások, Zöld utca, megrendelő Sala Petrică-Mihai

- „Övezeti Városrendezési Terv - irodaépület építésére vonatkozó
városrendészeti szabályozások” Bartok Béla, utca 2. szám , megrendelő 
SC ”Farmacia B& B”.

Ez alkalommal a következő események kerülnek sorra:

KÖZVITA
2011. augusztus 29-én, 12,00 órakor Marosvásárhely Municípium

székhelyén, a Győzelem tér 3.szám alatt, Tanácsterem,
45-ös szoba.

Minden érdeklődőt meghívunk: polgárokat, fizikai- és
jogiszemélyeket, civilszervezeteket, nemkormányzati
szervezeteket, érdekelt közintézmények képviselőit.

A javaslatokat a közvitára bocsátott dokumentumok tervezői
mutatják be .

KIÁLLÍTÁS

A fent említett dokumentációk kivonatait a Polgármesteri Hivatal
Központi Halljában állítják ki, szemben a 12-es szobával.    

E projektekkel kapcsolatosan bárki benyújthatja írásban saját
véleményét és javaslatát a közönségszolgálati részlegen (a Főépítész
irodájában, 12-es szoba) vagy az urbanism@tirgumures.ro e-mail címen.

További információkat az Urbanisztika, Fenntartható Fejlődés és
Informatizálás Osztályon érhetnek el (70-es szoba), hétfőtől
csütörtökig 11.00-12.00 óra között (közönségszolgálat) vagy a
0265.268330-as telefonszámon  /164-es belső
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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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Jánosházy György (szül. 1922. június 20., Kolozsvár) Marosvásárhelyen élő költő, műfordító, rendező, színikritikus, szerkesztő. Egyfajta hitvallás ez a
beszélgetés, átszűrve időkön, korokon, művészeten, barátságon - egy egész életen. Emlékek nyomát követtük, de mindig a jelenből figyelve. 

„Úgy kell mainak lennünk,
hogy az jó ideig helytálljon”
beszélgetés Jánosházy Györggyel, az anyanyelv „tornamutatványosával”

– Olcsó a vers című szonettjében ke-
serű léttapasztalat fogalmazódik meg:
a bizonytalan költői egzisztencia. Válto-
zott-e a költői szerepvállalás a pályakez-
déséhez viszonyítva?

– Ahogy a vers értékelése, a költői
szerepvállalás is nagyon megváltozott
az idők folyamán. A  költő a maga szel-
lemi légkörével fontos alkotóeleme,
forráspontja volt a társadalomnak.
Mára sokat veszített társadalmi súlyá-
ból, nem tudja ugyanazt a funkciót be-
tölteni. Ő inkább csak áldozat féléje
ennek az átalakulásnak, hiszen a vál-
tozó kor idézte elő, hogy szerepválla-
lása kicsit más képet öltsön. A jelen
perspektívájából, bármennyire is fáj, a
költő a múlt fölöslegesnek érzett ma-
radványa. Szükség volna rá, de nincs
mód arra, hogy ez kitapinthatóvá és
valósággá váljék. Én hiszem, hogy a
költői szerep vissza fogja nyerni jelen-
tőségét. A történelem is ezt igazolja,
hiszen nem lineárisan alakul, hanem
hullámvonalban, magas és mély pon-
tok váltakozásával. Ezek nem megsza-
bott ritmusban, de szükségszerűen
váltják egymást. Kétségtelen, hogy
most mélyponton vagyunk. Ha ez az
állapot a lehető legmélyebb pontot is
eléri, akkor a mozgás irányt változtat,
megindul ellenkező irányba, vagyis
felfele. Azután megint halad egy da-
rabig, amíg elér valamit, akkor megint
kimerül, és megint vissza. Ilyen ez a
játék, mint a harmonika. 

– 2002-ben nyilatkozta a Népújság-
nak: „Miért is ír valaki verset? Könnyebb
volna megmondanom, hogy miért nem
írtam verset évtizedeken keresztül, az
emlékezetes 1989 tavaszáig.” Mi volt az
oka a hallgatásnak? Mi történt 1989 ta-
vaszán?

– Volt egy hosszú hallgatásom a
sztálinista évek alatt. Amikor én fiata-
lon bekerültem a sztálinista érába,
másképp láttuk ezt: vártunk tőle vala-
mit. A hitleri korszakból jöttünk, és ez
mindent megmagyaráz. A borzalom
után jött valami, ami mást állított ön-

magáról. A változás lehetősége joggal
és természetszerűleg reményt keltett
az emberben, és próbált ebbe az újba
illeszkedni, költőileg is. Aztán látni
kezdtük belülről a rendszert, kezdtük
megismerni a változás értékét, értel-
mét, természetét, és kezdtünk más-
képp viszonyulni hozzá. Sokan
folytatták, nem tudom mennyi hittel
vagy hit nélkül. Én egy adott pillanat-
ban rájöttem, hogy nem tudom csi-
nálni, és akkor mást nem lehetett. Az
egy olyan korszak volt, amikor, ha az
ember nagyon mást akart csinálni, az
életével játszott. Maximum annyit te-
hetett, hogy nem csinálta azt, de nem
tehette az ellenkezőjét. Nem lehetett
látványosan más, disszidens, tehát a
rendszer ellenében gondolkodó. Gon-
dolkodhatott másképp, de ezt meg
kellett tartania magának. Az ember
tragédiája című tanulmányom eseté-
ben kínszenvedés volt ezt közelről ta-
pasztalni. A kész szöveget, nem is
tudom már hányszor kellett átdol-
gozni, mert közben megjelent a ma-
gyar párt ideológusaitól is egy
tanulmányfélének álcázott valami,
ami politikailag szögezett le dolgokat.
Aztán az 1980-as évek elején jött a le-
vegőváltozás, érződött, hogy az ember
már tényleg többet mondhat, ha nem
is teljesen úgy, ahogyan szeretné, de
bizonyos formában sok mindent ki-
mondhat. Akkoriban megint kezdtem
értelmét látni a versírásnak. A hallga-
tás időszakában is foglalkoztam iroda-
lommal: fordítottam. Talán a
fordításban éltem ki a versírás szüksé-
gét. Az új korszakomban teljesen a
szonettre specializáltam magam.
Azért kötöttem ki a szonett formánál,
mert utálom a fecsegést, a mellébe-
szélést. A szonett a tömörség kifejezé-
sének eszményi formája, egy ideális
matematikai képlet arányait hordozza.
Az aranymetszés szabályának költői
változata, amely lerázta magáról azo-
kat a fölösleges dolgokat, melyek nem
illettek a képlethez. 

– Az Aranylámpás című szonett Szé-
kely János emlékének szól. A vers hang-

vétele arra enged következtetni, hogy
szoros barátságban voltak...

Ha lehet Székely Jánossal kapcso-
latban ezt a szót használni, hogy ba-
rátság, akkor én a nagyon kevés
barátja közé számíthattam magam.
Rendkívül zárkózott ember volt, befele
élő, aszkétikusan magányos és szigorú,
a szó hagyományos értelmében nem
barátkozott. Nagyon jó volt a viszo-
nyunk, ahogy mondani szokás, egy
hullámhosszon voltunk. Alapvető kér-
désekben, társadalomfilozófiai, elvont
filozófiai és művészetelméleti kérdé-
sekben lényegében egyetértettünk.
Nem volt köztünk nézeteltérés, a szer-
kesztőségben is jól együtt tudtunk dol-
gozni. Nekünk, sajtóban dolgozók
számára kitalálták, hogy a bukaresti
pártegyetemre kell járnunk kétévente
továbbképzésre, ami egy nagy hum-
bug volt. Volt rá példa, hogy együtt
mentünk, sőt, együtt is laktunk, ami
nagy dolog, mert kevés emberrel lett
volna hajlandó egy fedél alatt lakni.
Miután meghalt, nagy problémát je-
lentett az eltemetése. Különböző ja-
vaslatok születtek a temetés körül,
melyek ellen volt felesége, Varró Ilona
tiltakozott. Egyedül engem fogadott el
arra a funkcióra, hogy búcsúztassam...
Ezek után természetesen nem egy,
több verset is írtam az emlékére. Egy
számomra pótolhatatlan embert vesz-
tettem el. Székely János egy részem.
Vele nem kellett összebeszélnünk,
hogy tudjuk, a másik mire gondol. Ez
az egyformán gondolkodás nagyon
sokat jelent az értelmiségi pályán. 

– 2009-ben a Mentor Kiadó munka-
társa, Gálfalvi Ágnes méltatta műfordí-
tói tevékenységét: „Jánosházy
Györgyben azt az embert tisztelhetjük,
aki mindig a teljesség igényével ül író-
asztalához, és ezzel az igényességgel te-
kint a világirodalomra is.” Mit jelent
műfordítóként az igényesség?

Valóban, ha valami jellemző rám,
akkor az a néha túlzottnak mondható
igényesség. Ez jelenti a mű és a műal-

kotó iránti tiszteletet, olyan értelem-
ben, hogy az illető szerző szándékát,
gondolkodását, a meg sem fogalma-
zott mondanivalóját próbálja felszínre
hozni az ember. A mondanivaló, az
eszmeiség, az a belső motiváció, ami
írásra késztette a szerzőt, és arra, hogy
úgy írja meg a művét, ahogyan meg-
írta. A másik feladat az egyéni jegyei-
nek megőrzése. Úgy is lehet
műfordítani, hogy az ember teljesen
kimossa a művet eredeti formájából,
csak a gondolatot őrzi meg pucérságá-
ban. De a gondolat így már nem iga-
zán a szerzőé, hiába gondolta
ugyanazt, mert nem úgy gondolta. Ezt
az „úgy”-ot kell megragadni, kitapin-
tani és megérezni, átérezni kell, csak
úgy kispekulálni nem lehet. Engem az
igényes műgond vonz, csak akkor sze-
retek foglalkozni valamivel, ha az
nehéz, problémás, ha gondot okoz
nekem. Ha problémát jelent a gondo-
lat megfejtése, és az, hogy – nem csak
a láthatóság értelmében – megtalál-
jam a megfelelő külső formát, a nyel-
vet, amelybe a nyelvi sajátosságokat
átültethetem. Mindig nagy gond, hogy
ezekből a sajátosságokból mit tud visz-
szaadni az ember, esetleg milyen más
hasonló értékkel tudja helyettesíteni,
hogy azt megfelelő módon pótolja, és
tükrözze a mű igényességét. Nem te-
hetségről van itt szó, hanem a nyelv
adta lehetőségekről. Minden nyelvnek
megvannak a maga lehetőségei. Elő-
fordul, hogy több lehetőségem van,
mint volt a szerzőnek, és az is előfor-
dul, hogy jóval kevesebb lehetőségem
van, mint neki volt, ugyanazon a he-
lyen. Nagyon jó érzés, ha túl tudok
tenni a szerzőn valamilyen szempont-
ból, mert a nyelv több mozgásteret
enged, és nagyon rossz érzés, amikor
valahol nem lehet, mert a nyelv nem
engedi. Az igényesség ennyit jelent:
megőrizni a maximumot gondolatilag,
hangulatilag, zeneileg. Mindig körül-
vett a zene, ezért nagyon érzékeny va-
gyok a zenei hangzásra. Vigyázok,
hogy amit leírok, ne csak a szem szá-
mára legyen könnyen olvasható,
hanem a hangos olvasása is kellemes

legyen. Főleg a lírában fontos az éne-
kelhetőség, hogy a lírai szöveg meg-
őrizze az emlékét annak, hogy valaha
énekelték. Drámai szöveg esetén a
mondhatóság problémája bukkan fel.
Amikor drámai szöveget fordít valaki,
sosem szabad megfeledkeznie a színé-
szekről, akik mondani fogják. Mindez
igényesség kérdése. Mint ahogyan az
is, hogy a szerző eredeti nyelvéből pró-
báljon átmenteni valamit, ami sajá-
tossá tette. Alakítsa ki a magyar
nyelvét úgy, hogy az is legyen az ő
nyelve. Ha helyesen fogjuk fel a felada-
tunkat, akkor ezek az igényességi
problémák követelmények. Követel-
mények, melyeknek személyes elvá-
rássá kell válniuk. Persze, van egy
olyan faktor is, hogy tehetség, amiről
nem szabad megfeledkezni. Ami vagy
van, vagy nincs. 

– A drámák magyarítása ön szerint
azért fontos, mert a színházak idegen-
kednek a régi, poros fordításoktól. Mi
lehet az oka annak, hogy drámafordí-
tásait mégis ritkán játsszák?

– Ennek két oka van. Az egyik,
hogy én azon kevesek közé tartozom,
akik soha semmilyen lobbira nem tö-
rekedtek, idegenkednek az önreklám-
tól. Az értéknek, ha jó, ha megérdemli,
önmagának kell utat törnie, a gyengé-
nek meg el kell hullnia. Én sosem ke-
restem szószólókat, akik értem itt vagy
amott szót emeltek volna. A másik ok,
hogy akik programra tűzik a színháze-
lőadásokat, nem olvasnak. Valaha ren-
geteget olvastak, ismerték az új
fordításokat, tisztában voltak vele, mi
van a piacon. Most nem így van. Csak
a Shakespeare-összkiadást ismerik,
nem olvasnak más szövegeket. Nagyon
kevesen olvasnak, csak más szakem-
berek. Ilyen szempontból nem panasz-
kodhatom, hiszen a szakemberek
részéről csak elismerést, pozitív vissza-
jelzéseket kaptam. A legpozitívabb az
volt számomra, hogy Géher István, az
Eötvös Lóránd Tudományegyetem pro-
fesszora, angol tanszékének volt 
docense, első számú Shakespeare-

A világhálón iswww.kozpont.ro
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szakértő azt mondta egy pesti újságí-
rónak, aki ezt igyekezett e-mailen kö-
zölni velem: „Kalapot emelek
Jánosházy Shakespeare-fordításai
előtt.” Ha ezt ő mondta, számomra ez
jelentette a legnagyobb elismerést
Shakespeare-ügyben. A fordítások kö-
zött tényleg vannak megporosodottak
is. Arany János, a magyar nyelv mes-
tere mind költőként, mind műfordító-
ként a mintaképem. De túl lehet lépni
rajta, hiszen ma másként olvassa az
ember az angol szöveget, mint ő az ak-
kori lehetőségek között. A színjáték ré-
szét, az athéni mesterek műkedvelő
előadását például magyar népies for-
mában fordította, ami a mai felfogás
szerint abszurdum. Ne felejtsük el,
hogy a nem angol nézőnek óriási elő-
nye van az angol nézővel szemben
Shakespeare-ügyben. Az angol néző-
nek úgy kell néznie, hallgatnia a mű-
veit, ahogy azokat megírta, azon, a ma
már több, mint négyszáz éves nyelven.
Az évek alatt megváltozott a szótár és
a nyelvtan is. Létezik külön Shakespe-
are-szótár, ahonnan az ismeretlen sza-
vakat ki lehet keresni. Mégsem lehet
ezen változtatni, hiszen egy nagy nem-
zeti költő írta. A magyar olvasónak, né-
zőnek ezzel szemben az az előnye,
hogy egy frissebb fordításban, egy
maibb nyelven kapja ugyanezt. Ügyel-
nünk kell, hogy ez ne olcsó maiasko-
dás, a maiság hajszolása legyen. Úgy
kell mainak lennünk, hogy az jó ideig
helytálljon, és méltó legyen Shakespe-

are-hez, tehát maradjon meg a maga
irodalmi színvonalán. A kiindulópont-
hoz visszatérve, én sosem ajánlgattam
senkinek a fordításaimat. A kötetek
megjelentek, bárki számára elérhe-
tőek. Elolvashatják őket, és ha úgy
gondolják, jobbak a többi fordításnál,
akkor azt fogják játszani. Akinek any-
nyira nem ügye a magyar könyv, hogy
nem is veszi tudomásul kötetek meg-
jelenését, annak nincs mit mondanom,
azt én csak sajnálni tudom. 

– A latin, francia, német, portugál,
spanyol, olasz, angol, katalán, román
nyelv ismerője és tolmácsolója. Hogyan
határozódik meg az anyanyelv ebben a
nyelvi sokszínűségben?

– Én nagyon könnyen tanulok nyel-
veket, innen a széles nyelvi skála. Fő-
ként az újlatin nyelvek területén
tökéletesítettem magam. A második
anyanyelvem a francia, abban érzem a
leginkább otthon magam. A sors iró-
niája, hogy legtöbbet angol nyelvből
fordítottam, holott utálom az angolt,
csak a nagy angol költők nyelvét sze-
retem. Kizárólag eredeti nyelvből for-
dítok, mert felfogásom szerint, ha az
ember nem eredetiből fordít, nem is-
meri az eredeti nyelvet, akkor nem ér-
zékeli és nem tudja befogadni a nyelv
sajátosságait. Akkor már nincs értelme
az egész fordításnak, mert valami na-
gyon lényeges fog kimaradni belőle.
Mindegyik nyelv másképpen teszi pró-

bára az anyanyelvet. Ennélfogva a mű-
fordítónak az anyanyelven való torna-
mutatványai gazdagodnak, sokkal
változatosabb skálán kell gyakorolnia
az anyanyelvét, megoldásokat találnia
különböző kifejezésbeli problémákra
úgy, hogy közben ezeknek a nyelvek-
nek a sajátosságaira is keressen vala-
milyen választ, reflexet. A tükörfordítás
nyelvromboló, viszont a nyelvi megfe-
lelők keresése a sajátosságok lefedé-
sére rákényszeríti az embert, hogy
minél jobban használja anyanyelvét,
és mindig otthon maradjon benne. A
sokféle nyelvből való fordítás talán
előnyösebb is, mert az anyanyelvet
nem egy nyelvhez kell idomítani,
hanem többféle szellemet kell össz-
hangba hozni az anyanyelvével, úgy,
hogy azt a legsajátosabb formájában
használja. Hogy ez mikor, milyen mér-
tékben sikerül, az tehetségen, de sok
máson is múlik, például a műfordító
pillanatnyi hangulatán. 

– Van-e átjárás a költő és műfordító,
a rendező és színikritikus szerepköre kö-
zött?

– Egészen más a helyzet, ha az
előbbi kérdésben felvetett problémát
az alkotó költő oldaláról nézzük. Lehe-
tetlen, hogy a bíbelődő műfordítás ne
hagyjon valamelyes nyomokat abban
is, amit ő maga ír, gondolati, hangu-
lati, nyelvi, zenei lenyomatokat, emlé-
keket, amelyek időnként felbukkannak

valaminek a kapcsán. A tárolt emlék-
anyag, a spontán gondolattársítások,
amit a sokféle tevékenységből magá-
ban megőriz, lehetnek az átjárhatóság
kapui. Ezek az emlékek, ha nem is tu-
datosan, de ott munkálkodnak az
ember agyában, kapcsolódnak dolgok-
hoz, és kapcsolnak a maguk elemeiből
is valamit ahhoz, amivel éppen most
foglalkozik. A színikritikus minden iro-
dalmi élményt, emléket fel tud hasz-
nálni. Rendezőként operarendező
voltam Kolozsváron, ott kevésbé lehe-
tett az irodalmi emlékeket számításba
venni. Amikor rendeztem a Hegyek al-
jánt, még nem ismertem a drámai vál-
tozatát, azt csak sokkal később
fordítottam le. A rendezés és a fordítás
között több, mint negyven év telt el. Jó
zenei memóriámnak köszönhetem,
hogy a szöveg fordítása közben
eszembe jutottak a megfelelő opera-
részek.

– Köztudott, hogy gyermekkorától
vonzódik a zenéhez, folyton dallamok
járnak a fejében. Hogyan születnek ezek
a dallamok?

– A természet engem igazság sze-
rint muzsikusnak alkotott, zenésznek
születtem. Nagyon fejlett a spontán
dallamalkotó-készségem. Tulajdon-
képpen, ha egyenesen alakul a pá-
lyám, zeneszerzőnek és karmesternek
kellett volna lennem, csak nem volt le-
hetőségem kiképezni magam zenei

pályán. Ha az ember nem tudja magát
becsületesen kiképezni, inkább ne fog-
lalkozzék semmivel. Zeneelméletet és
kottát olvasni persze tudok, de ez már
mind amatőr színvonalon történik.
Operarendezőként nehezebb zenei
műfajokkal foglalkoztam. Ha zene-
szerző lennék, biztos nem operetteket
írnék, hanem zenedrámákat, ha nem
is wagneri, de a kései Verdihez köze-
ledő módon, gondolok például az 
Othellóra, csak maibb koncepcióban.
A zenei memóriám tényleg fantaszti-
kus: egyszer-kétszer hallok egy dalla-
mot, és már tudom is. Kész
dallamraktár vagyok, azt se tudom,
egyik-másik hol ragadt rám, hogy ma-
radt meg bennem. Volnának dalla-
mok, csak nincs mit kezdeni velük.

– Kolozsváron és Marosvásárhelyen
kívül van-e még olyan helyszíne az élet-
ének, amihez különleges szálak fűzik?

– Pécs volna az, mert visszamenő-
leg, történelmileg köt oda a szárma-
zás, de én már Erdélyben, Kolozsváron
születtem és nőttem fel. Pécsre mindig
haza megyek. Az anyám is ott van el-
temetve. Pécs igazi város, kultúrköz-
pont, a légköre is más. Nem tudom,
milyen lehet ott élni. Csak szívesen
megyek oda, de hogy szívesen marad-
nék-e ott sokáig, azt már nem tudom.

Kozma Ágnes

A természet engem
igazság szerint 
muzsikusnak alko-
tott, zenésznek 
születtem. Nagyon
fejlett a spontán
dallamalkotó-
készségem. Tulaj-
donképpen, ha
egyenesen 
alakul a pályám, 
zeneszerzőnek és
karmesternek kellett
volna lennem, csak
nem volt lehetősé-
gem kiképezni
magam zenei pá-
lyán. Ha az ember
nem tudja magát
becsületesen kiké-
pezni, inkább ne
foglalkozzék 
semmivel. 
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Autó- Motó

Eladó 1 darab, Opelnek való gumiabroncs fel-
nivel, 175/70R1484T.  Tel. 0742-798.356.

Eladó kitűnő állapotban lévő 1995-ös évjáratú
BMW 316i, beíratva, műszaki vizsgálata 2013-
ig érvényes. Irányár: 2800 euró, alkudható. Ér-
deklődni 0744-253.026-os telefonszámon. 

Eladó nagyon jó állapotban lévő 600 cm³,
1997-es évjáratú Suzuki Bandit. Irányár: 1900
euró, alkudható. Érdeklődni 0744-253.026-os
telefonszámon.

Lakás

Eladó háromszobás tégla, földszinti tömbház
lakás a Kövesdombon. A terasz alatt saját pince, a
lakás víz- és gázórával van ellátva, 1 szobában ter-
mopán ablak. Tulajdonosok vagyunk. Alkudható
ár. Telefon 0745-381.891 vagy 0756-104.872.

Eladó felújított, saját hőközponttal rendelkező
garzonlakás a Grand Hotel környékén. Ára
33.000 euró, alkudható. Telefon: 0740-210.897. 

Eladó bútorozott, felújított garzonlakás a Köz-

pontban. Ára 25.000 euró, alkudható. Telefon:
0744-645.348, 0727-376.290.

Eladó bútorozott garzonlakás az Új Kórház
mellett. Ára 39.000 euró. Telefon: 0744-
339.139, naponta 18-21 óra között.

ELADÓ tetszés szerint bővíthető szoba-konyhás
ház  Nyomáton, hatalmas telken. Ára: meg-
egyezés szerint.  Érdeklődni a 0744-321.409-
es telefonszámon. 

Eladó I. osztályú 2 szobás lakás a Kövesdom-
bon. Ára 35.500 euró. Telefon: 0742-700.608.

Elektronika

Vásárolnék kicsi hűtőt. Telefon: 0265-
220.649.

Eladó nagyon jó állapotban lévő Arctic hűtő-
szekrény. Ára 200 lej, alkudható. Telefon: 0745-
507.133.

Eladó nagyon jó állapotban lévő, februárban
vásárolt Nokia E5, az összes tartozékkal. Ára
700 lej, alkudható. Telefon: 0741-601.516, na-

ponta 9-21 óra között.

Eladó nagyon jó állapotban lévő, fehér
színű Nokia E71. Ára 450 lej.  Telefon:
0744-784.821.

Eladó Samsung GTS 5320. Ára 160 lej.
Telefon: 0745-509.108.

Egyebek

Sportedzéseket szervezek olyanok számára,
akik szeretnének szebb és harmonikus testet
formálni, zsírégetést elérni sportolás segítsé-
gével, fejleszteni állóképességüket és kondíci-
ójukat. Mindezeket rendszeres, folyamatosan
végzett sportedzéssel!  Érdeklődni a 0741-
597.538-as telefonszámon, vagy
kicsi_10@yahoo.com e-mail címen. 

Eladó jó állapotban lévő ráfos szekér. Ára 600
lej, alkudható. Telefonszám: 0722-890.952.

Eladó új Albalux mosógép, száraz kenyér 
állatoknak, inox kazán, négykerekű görkorcsolya,
porcelán fürdőszobacsap, kémény melegítőcső.
Ára: alkudható. Telefonszám: 0770-654.566.

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

A Tuborg Green Fest 

Félsziget  fellépői:

Aug. 25: Guano Apes * Tankcsapda * Foreign

Beggars * K's Choice * Zdob si Zdub * Palotai vs.

DJ Vasile * Parno Graszt * R.O.A. * Magashegyi

Underground * Urma * Stereo Palma * Recycle

Bin * Katapult * Kid Chriss 

Aug. 26: Kasabian * Danko Jones * Markus

Schulz * Andy C * N.O.H.A * Sunnery James &

Ryan Marciano * Belga * Intim Torna Illegál * Tün-

dérground * Grimus * Reality Engine * Les Elep-

hants Bizarres * The MOOoD * Fading Circles

Aug. 27: Iggy & the Stooges * Chase & Status

and MC Rage * Nick Warren * Subscribe * Şuie

Paparude * Moby Dick * Anima Sound System

* Vad Fruttik * Alvin és a mókusok * Luna Amară

* Horace Dan D * Goranga&Missile * AIM

Aug. 28: Within Temptation * Hammerfall *

Gentleman and the Evolution * Dub FX * Tiga *

Borgore * Pokolgép * Ganxsta Zolee és a Kartel

* Compact * Vunk * Guess Who * Mihai 

Popoviciu * Toulouse Lautrec

Színes programkavalkád a Tuborg Green Fest Félszigeten
Múzeumsátor

A Maros Megyei Múzeum saját kiadványaival,
képeslapokkal vesz részt a Tuborg Green Fest Fél-
sziget rendezvényein, a múzeum látogatására vo-
natkozó turisztikai információkat szolgáltat,
ugyanakkor a múzeumsátorban papírmerítő- és
nyomtató műhely várja az érdeklődőket naponta
12 és 20 óra között. Kérdőívek kitöltésével naponta
50 db ingyen belépőjegyet sorsolnak ki a múze-
umba.

Nevergreen, Myon & Shane 54 
és további DJ-k

A Freedom Music Arena amúgy is erős augusz-
tus 26-i programjának további izmosítása érdeké-
ben Marosvásárhelyre látogat Magyarország
elsőszámú trance duója, a Myon & Shane 54, akik
egy olyan eredményt tudtak felmutatni, amelynek
még csak a közelébe sem került soha más magyar
lemezlovas: 2009-ben felkerültek a DJ Mag Top
100 DJ-jének listájára. Aztán 2010-ben túlszár-
nyalták előző évi teljesítményüket, és egészen a
62. helyig kapaszkodtak trance-himnuszaiknak és
szédületes mash-upjaiknak köszönhetően.

Magyarország egyik legnépszerűbb metálze-
nekara, a Nevergreen visszatér idén a Tuborg
Green Fest Félszigetre! A szabadkai és magyaror-
szági tagokból álló banda 2007-ben már fellépett
Románia legnagyobb fesztiválján, idén pedig Iggy
Pop előtt, augusztus 27-én 21 órától zenélnek a
Tuborg Main Stage-en.

A fesztiválon szintén fellépnek olyan közked-
velt magyar dj-k, mint a Hot X, Igor Do'urden,
Chris.SU, Statik és Mastif.

A fesztivál utolsó 12 előadójának nevére au-
gusztus 20-án, a Talent Stage vetélkedő végén
derül fény. A Tuborg Sound Facebook-oldalán zajló
versenyben ugyanis 12 zenekar nyer fellépési le-
hetőséget Románia legnagyobb fesztiváljára.

Trailerfüggő vagy? 
Megvan a gyógyír!

A Két perc – Două minute kolozsvári traileresei
a már közismert Trailerfüggők Éjszakája különkia-
dásával várják a Tuborg Green Fest Félsziget részt-
vevőit. A csapat egy három órás show-val kecsegteti
a fesztiválozókat, amelynek címe: Tarlerfüggők Fél-
szigete. A trailer-koktélba víg fűszereket, drámada-
rabkákat, animációaromát, csipetnyi pikantériát és
rengeteg meglepetés-összetevőt kevertek. Ha 
trailerfüggő vagy, most kiélvezheted szenvedélyed.
Az első adag ingyen van, a Două Minute felajánlá-
sával. Az ingyenes kóstolóra a Trailerfüggők Félszi-
getén, a PORT.ro Movie & Dance Tentben kerül sor
augusztus 27-én 17 órától.

Kultúrpart színház

A Tuborg Green Fest Félsziget színházi kínálata
azon túl, hogy előadásokat mutat be, lehetőséget

is kínál a félszigetezőknek, hogy magukat színházi
helyzetekben kipróbálják, valamint olyan esemé-
nyeket is tartogat, amelyekben a színház kilép a
Kultúrpart „sarokból”, és a fesztivál egész területét
bejárja.

Az Utcaszínházi Alkotóközösség nyilvános
maszkos műhelyeket tart a félszigetezők számára.
A workshopok egyrészt dinamikus testtudati
munkából, játékokból, majd karakterépítésből és
maszkos improvizációkból építkeznek, és meg-
osztják azt a speciális módot, ahogyan az Utca-
szak a színházhoz és a Commedia dell’Artéhez
közelít. Az akrobaták alapvető cirkuszi kunsztokkal
egészítik ki a workshopokat.

A Commedia fontos hívószó, hiszen egy ötszáz
éves hagyomány találja meg a munkánkban a
megújulást, ez a hagyomány sokakat érdekel, de
maszkok híján nehezen érthető meg ez a műfaj -
az Utca-szaknak 40 különleges minőségű maszkja
van, amelyek az olasz mester Stefano Perocco
munkái.

Az Utca-szak tagja, Takács Paulina iparművész
vezetésével, néhány egyszerű anyag felhasználá-
sával (agyag, gipsz, papír) gyakorló maszkok ké-
szíthetőek. Aki részt vesz a tréningeken, és van
hozzá kedve, megformázhatja, elkészítheti, kifest-
heti és persze használhatja saját maszkját. 

A munka végén, vasárnap délután egy nagy
karneváli improvizációban birtokba veszik a fesz-
tivált a fiatal botcsinálta és hivatásos színészek.
Egy több nemzetiségű, eltérő színházi felkészült-
ségű csapat közösen jut el egy improvizatív ese-
ményig, amelyben a saját maga készítette
maszkban, az általa életre keltett figurával meg-
nyilvánul a fesztivál széles közönsége előtt.
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Több mint húsz év telt el a gengszterváltás óta, ezért arra gondoltunk, talán nem ártana a fiatal és nagyon fiatal generációt valamennyire „képbe
hozni”: vázolni röviden a ’89 előtti állapotokat, (meg)ismertetni az akkori hétköznapi (és elsősorban vásárhelyi) viszonyokat. De nemcsak a tizen- és
huszonéves olvasókat vesszük célkeresztbe; reményeink szerint az idősebbek figyelmét is felkelti a több részesre tervezett visszaemlékezés, és szívesen
nosztalgiáznak egy-egy kicsit, velünk együtt. Természetesen meg sem próbálunk átfogó, mindenre kiterjedő és részletekbe menő képet adni az akkori
helyzetről, csupán a fontosabbnak és érdekesebbnek vélt dolgok felületes áttekintésére szorítkozunk. Mint ahogy a Ceauşescu-éra teljes huszonöt évét
is képtelenség lenne alaposan kielemezni, főleg terjedelmi okokból; a leírtak elsősorban a diktatúra utolsó néhány évére (1984–1989) vonatkoznak.

Vásárhely retró (II.)

Üzletek

„N-avem carne, n-avem linte, si
trăim ca Kunta Kinte.”

(Népszerű mondóka a nyolcvanas évek-
ből; Kunta Kinténak hívták a Gyökerek
című tévésorozat rabszolga főhősét.)

Alimentara (élelmiszerüzlet). Ha
jól emlékszem, a nyolcvanas évek kö-
zepén már minden alapélelmiszert
jegyre adtak: cukrot, olajat, vajat, húst,
akárcsak a kenyeret és a benzint. Ele-
inte meg is kapta mindenki a havi(!)
fejadagját: fél kiló cukor, fél liter olaj,
egy csomag vaj, fél kiló hús, aztán las-
sacskán már csak nem kis szerencsével
és hatalmas sorok kiállásával lehetett
hozzájutni. (Mint amikor új csávó kerül
a cigányzenekarba, és egy darabig
némán tűri, hogy a prímás minden
este szétosztja a lóvét, de ő nem kap
semmit, aztán egyszer összeszedi a bá-
torságát és megkérdi: há’ nekem nem
jár semmi, vakujjál meg? Járni jár – fe-
leli a dádé –, csak nem jut.) Egy tavalyi
jegyzetben már szóba került az akkori
(’89 előtti) árukapcsolás, de talán nem
árt feleleveníteni a tanultakat… Szó-
val: bevett szokás volt az élelmiszer-
boltokban (is), hogy eladhatatlan
és/vagy ehetetlen dolgokat összecso-
magoltak eladható és többé-kevésbé
ehető termékekkel. Így például har-
mincdekányi mócsingos disznóhús
mellé odapasszintottak több kiló fa-
gyasztott zöldséget, elsősorban papri-
kát és paradicsomot – ezek mindössze
annyiban különböztek a mai mirelit
termékektől, hogy már félig megro-
hadt állapotban fagyasztották le őket.
Ugyanígy, húsz deka felvágott (értsd:
szalonnaszalámi vagy kenhető parizer)
megvásárlásakor automatikusan járt
neked (persze ki kellett fizetni) egy
doboz vietnámi rákpehely, ami valójá-
ban csupáncsak két szépséghibával
bírt. Egyrészt nem volt miben kisütni
– az a havi feles üveg olaj kellett a rán-
táshoz, rántottához, szójafasírthoz
meg egyéb ínyencségekhez –, más-
részt még hermetikusan bezacskózva
is olyan penetránsan büdös volt,
mintha nem is rákpehely lett volna,
hanem minimum görénychips. És árul-
tak még egy érdekes dolgot: zacskós

(összetört) tojást! Bizony! És még örült
is neki, aki hozzájutott, ugyanis a to-
jásadag is tudományosan ki volt
mérve, nehogy már magas koleszte-
rinszint-problémák keserítsék az elv-
társak dolgos mindennapjait: nyolc
darab járt fejenként. Havonta.

Gostat. A Gostat nevű „vásárcsar-
nok” a főtér felső részén, a katolikus
templom szomszédságában várta a
betérőket; két részre tagolódott: a jobb
oldali zöldségesként, a bal oldali felvá-
gott- és húsrészlegként üzemelt. De
csak elméletileg, mert a nyolcvanas
évek derekán a zöldségszekcióban már
csak almát kínáltak (amit a diákok
szedtek le a környező gyümölcsösök-
ben tanulás helyett, de erről bővebben
majd egy következő részben), a felvá-
gottaknál pedig mustárt és ecetet le-
hetett beszerezni, azt viszont akár
angróban is. A bejárattól balra egy sze-
rény kis talponálló étkezde árválko-
dott, ahol talpon állni remekül, étkezni
már kevésbé lehetett. Azaz néhanap-
ján úszkált egypár előre megfőzött,
Trandafir kolbásznak csúfolt, alkar vas-
tagságú mócsinghurka valami lan-
gyos, zsíros mosogatólével teli fazék
tetején, de azt mondtuk, hogy akkor
már inkább alma mustárral. Ja, és a
kongó hodály északi végében díszel-
gett egy hatalmas (kábé 4x3x1,5 mé-
teres), gyönyörűen kicsempézett
akvárium; tíz év alatt háromszor, ha
láttam bennük pontyot, de mindig ha-
marabb elfogyott, mielőtt „odaért
volna a sor”, azaz én a sorban. Aztán
egy szép napon gondoltak egyet, lee-
resztették belőle a poshadt vizet, fel-
töltötték földdel, és beültették
muskátlival. Egész ízlésesre sikeredett,
habár tehettek volna tavirózsát is, és
akkor megspórolják azt a pár köbméter
ősi román földet.

Secera. A vásárhelyi szocialista Ba-
umax és Praktiker (egyben) a Román
Kommunista Párt zászlaján díszelgő és
a kalapáccsal közösen nem gyengén
horogkeresztre emlékeztető alakzatot
formáló sarló nevet viselte. Egyszerre
volt szerszám-, barkács- és hobbibolt,
ahol nagyjából a következőket lehetett
kapni: sarlót, kalapácsot, talicskát,
ásót, kapát (nagyharangot nem), vas-

reszelőt, fejsze- és lapátnyelet, csavar-
húzószettet (amelyben a legkisebb
csavarhúzó feje csak egy számmal volt
nagyobb, mint a villanykapcsolóknál,
fali csatlakozóknál stb. használatos
csavarok), vasfűrészlapot, bicikli-sze-
lepgumit, valamint különböző méretű
zsanérokat (csuklópánt). Utóbbiakkal
mindössze két gond volt: vagy nem
nyitódtak, vagy nem csukódtak, attól
függően, hogy milyen pozícióban sze-
relték össze őket. Elnézést: szereltük
össze, merthogy nemcsak almát
szedni vitték el a diákokat két hétre a
tanév elején, hanem minden évhar-
madban, műhelygyakorlat címen vasat
reszeltettek a nebulókkal alagsori, le-
vegőtlen, penészes lyukakban, két-
három héten át, de erről is bővebben
majd később. Ahogy a nagy Sztálin
imígyen szólott anno a literátorokhoz:
„Írók, alkossatok remekműveket!”, a
honi illetékesek ekként gondolkodhat-
tak: „Elvtársak, barkácsoljatok méretes
dolgokat!”, lévén hogy százasnál (tíz-
centisnél) kisebb szöget csak nagy
mázlival lehetett kifogni. Bizonyára
megvolt ennek is a maga logikája:
minél kisebb a szeg, annál könnyebb
melléütni, és szitkozódnak meg ká-
romkodnak az emberek anélkül is épp
eleget.

Konszignáció. Magyarul bizomá-
nyi; ez volt a kedvenc üzletünk, azon
egyszerű oknál fogva, hogy olyasmiket
árultak benne, amit máshol nem:
„éneklős” és számológépes kvarcórát,
nyugatnémet horgászbotot, orsót, kül-
honi síbakancsot, sílécet; használt, de
márkás rádiókat, kazettofonokat, fény-
képezőgépeket; számológépet, nem
fakeretes régeni, hanem karbonszálas
teniszütőt; (többszörösen) levetett kül-
földi csizmákat, sportcipőket stb. Ba-
romi drága volt minden, de úgy is
örvendtünk, hogy egyáltalán hozzáju-
tunk jobb cuccokhoz. Szintén a kon-
szignációkban kapható, nagylexikon
vastagságú nyugatnémet divatlapok
és termékkatalógusok (Otto, Necker-
mann und so weiter) jóvoltából érte-
sültünk arról is, hogy mi mindenhez
nem; ezek kézről kézre jártak, és – az
intenzív szalivatermelődés következ-
tében – nem csak az észbontóan
dögös fehérneműkben domborító

dajcs manökencicás oldalaknál voltak
összeragadva…

Dolláros üzlet. Ha a konszignáció
a ritka, drága és vágyott portékák
boltja volt, a dolláros üzlet was maga
a Kánaán: finomabbnál finomabb, ere-
deti külföldi italok – Teacher’s viszki,
Havana Club rum, Cinzano, Martini
stb.; manapság totál banálisnak szá-
mító, de akkoriban elérhetetlen 
csemegék – ananász- és mandarin-
konzerv, csokoládé, mogyoró, füge,
szemes(!) kávé…; külföldi cigik, szi-
varok meg egyéb dohánytermékek; sa-
többi… Csakhogy volt ám egy
aprócska problem: talán meglepő, de
a dolláros üzletben kizárólag dollárért
tudtál (volna) vásárolni, viszont az
egyszerű, de még a középszerű halan-
dónak sem lehetett hivatalosan valu-
tája, pláné nem amerikai dollárja.
Persze, valamennyi azért mindenkinek
volt, de kevesen reszkírozták, bár-
mennyire is csorgott a nyáluk, hogy
engedjenek a kísértésnek, mert rövid
időn belül a Borsos Tamás utcai csávók
(ott volt a szeku főhadiszállása) egy ki-
csit megkérdezték volna, hogy honnan
is van kendnek dolcsija, elvtárs? Úgy-
hogy a dolláros üzletből gyakorlatilag
csak külföldiek vásároltak, akiknek
kábé annyira mentek különlegesség-
számba a felsorolt termékek, mint ne-
künk. Ma.

Gospodina. Manapság már csak
gazdasszonyt, háziasszonyt jelent,
anno viszont egy üzletféleség is ezt a
nevet viselte: jobbára kész ételeket
árusítottak benne, de már nem emlék-
szem kristálytisztán, hogy ott helyben
is el lehetett-e fogyasztani a gasztro-
nómiai csodákat, vagy csak elvitelre
szánták, tulajdonképpen mindegy.
Azzal is bajban vagyok, hogy mi min-
dent kínáltak… Talán egy-két dolog
kimarad a felsorolásból, de az tuti,
hogy volt töltött tojás, majonézes
krumpli, halpaszta, ikrasaláta, ráné-
zésre bécsi szeletnek tűnő rántott pa-
rizer, szójafasírt és „böfsaláta”. Meg
mernék esküdni, hogy utóbbit az em-
lítettek maradékaiból csandargatták
össze, ugyanis az elegyet képlékennyé
és ungusztiőzzé tevő majonézen kívül
a figyelmes fogyasztó egyaránt fellel-

hetett benne tojás- é s  k r u m p l i d a -
r a b o k a t ,  f a s í r t b u k á t á k a t ,  p a -
r i z e r v é g - csonkokat, és az egésznek
volt egy meglehetősen pregnáns hal-
utóíze, ami arra engedett következ-
tetni, hogy a maradék halpasztát is
sajnálták ellökni. Ezzel együtt a gos-
podinákat sűrűn látogatták az akkori
gospodinák, mivelhogy Hellast (cit-
romsóból facsart citromlevet) és masz-
linát kizárólag eme közéheztetési
egységekből lehetett beszerezni.

Kölcsönzők. Először is a videoka-
zetta-kölcsönzőket illik említeni; ren-
geteg volt a városban, talán tíznél is
több. Drákói szigor uralkodott minden-
ikben: ha késve, vagy neadjisten 
visszatekeretlenül(!) merészelted visz-
szavinni a kikölcsönzött kazettát, bün-
tetést fizettél, és ha nem okultál
belőle, a második-harmadik ilyen ki-
hágásnál egyszerűen kizártak!

A Bolyai utcában, a mai kínai étte-
rem helyén fungált kölcsönzőből sát-
rat, hálózsákot, hátizsákot,
gumimatracot, sílécet, síbakancsot és
egyéb, a mother nature lágy ölén való
időtöltéshez szükséges utenzíliákat le-
hetett kölcsönözni. Nem bonyolított le
túl nagy forgalmat, mivel kevesen fet-
rengtek bele szívesen olyan sátorba,
hálózsákba, melyben már ki tudja há-
nyan aludtak (és ki tudja miket művel-
tek), ráadásul üzletben is lehetett
kapni, és nem is volt túl drága. És volt
még egy ok: a sátor akkoriban nem csak
alvó- és dugóhelyül, hanem dugihelyül
is szolgált. Úgy bizony; a két-háromé-
vente engedélyezett kelet-európai
„körutazás” (Magyarország–Csehszlo-
vákia–NDK) alkalmával sokan a sátor-
csőbe rejtettük a két világlátás közötti
időszakban összegyűjtögetett néhány
ezer forintocskát és párszáz keletnémet
márkát: a bankókat szivarszerűen ösz-
szesodortuk, rátekertünk annyi celo-
fánt, hogy jól szoruljon a csőben, és
beletuszkoltuk. Kiszedni belőle már kö-
rülményesebb foglalatosságnak számí-
tott, bámultak is a más országokból
érkezett turisták a drezdai kemping-
ben, hogy vajon miféle képzeletbeli ze-
nekarnak vezényel a sátorcsővel ez a
marha már egy fél órája…

( - folyt. köv. - )
Molnár Tibor



Az utóbbi években az amerikai hatalom
alapjaiban gyengült meg, mivel a gazda-
sági-pénzügyi erő alapvetően szóródott a
világban – mondta el az MNO érdeklődésre
Magyarics Tamás, a Magyar Külügyi Intézet
volt igazgatója, Amerika-szakértő. 

Példaként hozta föl: megerősödött Kína,
India és Brazília, amelyek révén természe-
tesen csökkent az USA gazdasági befolyása,
s ez a csökkenés a jövőben vélhetően foly-
tatódni fog. Ennek ellenére az Egyesült Ál-
lamok nem fogja elveszíteni a globális
vezető szerepét – tette hozzá. A külpolitikai
szakértő rámutatott arra is, hogy a második
világháború végén az ország a világ ipari
termelésének a 44 százalékát adta, míg
napjainkban csupán a 20 százalékát. 

Rosszkor, rossz időben

Az emberi létezés kritikus elágazási
ponthoz érkezett – állítja az MNO-nak
Bogár László. 

A közgazdászprofesszor szerint jelenleg
több történelmi ciklus vége is egybecsúszik,
és ez okozza a mély válságot. Az első, a már
ismert, 40 éves szakaszokban jelentkező
Kondratyev-ciklus, amely eddigi utolsó
mélypontját a 70-es években érte el. „A
másik egy még kevésbé feltárt, 200-250
éves megaciklus, amely a francia forrada-
lom kataklizmájában pusztított utoljára.”
De nagy valószínűséggel vége felé közele-
dik az a roppant ívű, körülbelül háromezer
éves elsötétedési korszak is, amelynek
során az emberiség szembemegy a létezés
alapvető törvényeivel, felszámolja termé-
szetes létmódját, a szakrális tradicionalitást
– teszi hozzá a professzor. 

Amerika az elmúlt nagyjából 250 éves
megaciklus kapitalizmusának olyan csúcs-
fegyvere, amely az ismert emberi történe-
lem legdestruktívabb konstrukciója –
jelentette ki Bogár, s mint fogalmazott, a
kapitalizmus lényege abban áll, hogy a pro-
fit érdekében képes elpusztítani akár az
egész emberi létezést is. Ez a – közgazdász
szerint – rákos burjánzásként viselkedő
konstrukció különösen az elmúlt négy év-
tizedben válik egyre gáttalanabbá. „Ehhez
immár eddig elképzelhetetlen erejű tech-
nológiai támogatást is kap.” 

Kettős szerkezet

Szavai szerint az USA nem más, mint
egy nemzetállam-Amerika és egy globális
Amerika alkotta, rejtett kettős szerkezet,
amelyeknek viszont „közös költségvetése”

van. Így a nemzetállam-Amerika fedezi a
globális Amerika olyan pusztító szükségle-
teit is, mint például az afganisztáni háború,
amelynek éves költségei Magyarország
éves GDP-jének kétszeresét teszik ki. Arról
van szó, hogy a globális Amerika a nemzet-
állam erőforrásait használja föl, amikor
pedig – ahogy jelenleg is – válságos hely-
zet áll elő, a legkiszolgáltatottabb csopor-
toktól várja el, hogy fedezzék a birodalom
globális kiadásait – állítja a közgazdászpro-
fesszor. A költségek rohamosan emelked-
nek, „így minél nagyobb bajban van a
birodalom, annál brutálisabban akarja ki-
fosztani a nemzetállam-Amerikát” –
mondja. A világ többi része is egyre kevésbé
engedelmeskedik a birodalomnak. 

Magyarics: Fel kell 
számolni a politikai zsákutcát

Magyarics az ország esetleges megúju-
lása kapcsán kifejtette, hogy először is ide-
ális lenne, ha megszűnne a mostani
politikai zsákutca. A republikánusok és a
demokraták fele-fele arányban birtokolják
a hatalmat, és sok esetben egyszerűen
blokkolják egymást, ami a mostani válság-
ban nem biztos, hogy eredményes politika
– mutatott rá a szakértő. Úgy látja, hogy a
válságos időkben sokkal jobb egy erős fel-
hatalmazású kabinet, mint amilyennel az
1930-as években a demokraták rendelkez-
tek. Magyarics szerint az USA története
mindig a folyamatos megújulásról szólt.
Negatív jel, hogy sokkal kevesebben men-
nek az országba, főként a tudásipar terüle-
tén, de a bevándorlók számára még mindig
kedvelt célpont.  A külpolitikai szakértő úgy
látja, hogy a következő hónapokban az el-
lenzék mindenképpen az elnök szemére
fogja vetni, hogy az ő kormányzása alatt
minősítették le az országot, ami vélhetően
negatív hatással lesz az esetleges újravá-
lasztására. Obamának nem sikerült jelentős
mértékben csökkentenie a munkanélküli-
séget, és az ideológiai viták is élesek ma-
radtak – tette hozzá. 

Magyarics szerint ezzel szemben a re-
publikánusok nem tudnak alternatívát mu-
tatni, és amit mutatnak, az is sok embert
riaszt. A választások még viszonylag mesz-
sze vannak, ezért még egyáltalán nem
lehet tudni, hogy addig milyen változások

állnak be a szemben álló erők támogatott-
ságában – jelentette ki a szakértő. 

Egyezkedés, háború, 
idiotizált középosztály

Bogár pedig állítja: az ilyen válság megol-
dása vagy egy új globális egyezség vagy per-
manens planetáris háború. Az utóbbi esetben
a globális Amerika ezzel demonstrálhatja, hogy
„bárkit brutálisan szétver”, aki a törekvései út-
jában áll. Az egyezkedés ugyanakkor nagyon
kényelmetlen, mert „fel kellene adni Amerika
kitartottjait, illetve sorsára kellene hagyni a
nemzetállam idiotizált középosztályát is”.
Utóbbi Bogár szerint a birodalom kirakatbá-
buja, s ezért is teszi számára lehetővé, hogy az
életszínvonala háromszor nagyobb legyen,
mint amit a gazdasági teljesítménye alapján
megérdemelne. Ha ezt megvonják tőle, az
„amerikai álom” polgárháborús rémálommá
válik.  Nem tudni, hogy mi lesz ennek a folya-
matnak a vége, mindkét lehetőség apokalip-
szissel járna – teszi hozzá a Bogár. „A világ érzi,
hogy a birodalom bajban van, talán össze is
omlik, és abból évtizedekig tartó anarchia és
káosz lesz.” 

Mindenki kétségbeesetten keresi a számára
legbiztosabb fogódzót. Ezért szárnyal a svájci
frank és az arany, mert most az tűnik biztos me-
nedéknek, de ezek nem ehetők meg – fogal-
maz Bogár. Szerinte minden emberi közösség
elemi érdeke, hogy vigyázzon az élelemterme-
lésére alkalmas tiszta vizére, földjére és leve-
gőjére. „A káosz után az élet visszatér a normális
kerékvágásba, és akkor kiderül, hogy az élethez
ezekre az őselemekre van szükség, nem pedig
elvont, mesterséges, hamis értékekre.”

Kovács András - Lippai Roland

Alapjaiban gyengült meg az Egyesült Államok – jelentette ki az MNO-nak Magyarics Tamás. Az
Amerika-szakértő szerint ugyanakkor az ország története a folyamatos megújulásról szól. Bogár 
László lapunknak arról beszélt: Amerika az ismert emberi történelem legdestruktívabb konstrukciója,
bizonyos folyamatok odáig vezethetnek, hogy az „amerikai álom” polgárháborús rémálommá válik.

14. oldal >>  Figyelő augusztus 24–30.

Marosvásárhely
Rózsák tere 16.

B&B caffe
be with friends

Nyitvatartás 
10:00 - 22:00

Reklám

Sarkosan 
fogalmazva 

Krúdy Gyula (1878–1933) 1930-ban költözött a Mar-
gitszigetről Óbudára, amit „minden magyar városok
nagyapjának” nevezett. Az óbudai önkormányzat
lapja egy 1927-ben kelt levelet közölt a nagy író tol-
lából, Nem megyek Amerikába címmel. 

A címzett egy bizonyos Edward K. Los Angelesben, aki in-

gyen hajójeggyel és 15 ezer dollárral csábítgatta Krúdyt oda,

ahol oly sok magyar kereste és találta meg a szerencséjét.

„Mit csinálnék én Amerikában, közeledvén az ötvenedik

évemhez, amikor semmi színészprodukciót, kalandosságot,

bukfencet és kétszínűséget többé megtanulni nem tudok és

nem is akarok. Mit csinálnék én 15000 dollárral ott az émely-

gős idegenben, amikor lépten-nyomon az jutna eszembe,

hogy itthon, szegény Magyarországon koplalnak a barátaim?

Igen, jó volna a 15000 dollár, de csak itthon, Pesten, ahol a

15000 dollárnak még valóban ezeregyéjszakai értéke van,

ahol házat, kis kertet, szép sírhelyet és jó barátságot lehet

venni 15000 dollárért.” És a gyönyörű levél befejezése: „De én

már csak itt maradok, mert nem tudnék új, még boldogabb

világhoz szokni. Az ember végül beleszeret a boldogtalan-

ságba, mint a betegségbe.” Mostanában fiatalok ezrei kelnek

útra, hogy jobb életet keressenek maguknak és családjuknak,

nem félnek a honvágytól, pedig mint Krúdy írja, „minden be-

tegség között ez a honvágy nevű betegség az egyetlen, amely

elviselhetetlen”. Különösen az egy magyar író számára, aki-

nek anyanyelve az egyetlen valódi tudománya, aki nemcsak

magyarul beszél és ír, hanem magyarul imádkozik, gondol-

kodik, emlékezik és reménykedik. Ez a mostani kirajzás mé-

reteiben kezd az 1956-oshoz hasonlítani, a fiatalok közül

sokan végleg ott maradnak kint, gyermekeik talán még tud-

nak valamit magyarul, unokáik már aligha. Ma könnyebb a

választás, hiszen vissza is lehet jönni, lehet internetezni, és

ott a Skype, mégis… sajnálom őket, és sajnálom magunkat,

ebben az örökös szegénységben, és sajnálom a hazát, amely

nem tud eltartani egy jobb sorsra érdemes népet, pedig már

a jövendőnket bűnhődjük. 

Szentmihályi Szabó Péter 

Borzalmas 
polgárháborúk jönnek?



Beteljesedett Marosvásárhely sportvilágának jelenleg egyetlen és egyben Románia legismertebb
sportoló ikerpárjának, a 22 éves Sinka-testvéreknek, Mónikának és Zsuzsannának a gyerekkori
álma: külföldön sportolhatnak. A FC Municipal A-osztályos női bajnok és kupagyőztes
együttesének, illetve a román válogatott tagjai az Extraligás Pogon Szczecin Women együtteséhez
kerültek kölcsönbe. A jelenleg Szczecinben edző két kiváló női labdarúgó, a világhálónak
köszönhetően készségesen válaszolt a Központ néhány kérdésére. 

Az oldalt szerkeszti: Czimbalmos Ferenc-Attila

15. oldalSport <<augusztus 24–30.

Új sportpályát avattak 
Backamadarason 
Az elmúlt héten pénteken, ünnepélyes keretek között
felavatták a backamadarasi Kiss Gergely Általános Iskola
mellett létesített vadonatúj sportpályát, amely
kormánypénzből készült. Mint Gorbai Szabolcs sporttanár a
Központnak elmondta, a sportpálya két harmadát foglalja el
az iskola udvarának, a 20x40 méteres gumiszőnyeggel
bevont pálya tartósabb, mint az eddig nálunk elterjedt
műfüves pályák. A sporttanár szerint a pályát egyaránt
használhatják a községközpont, Backamadaras, valamint
Szentgerice meg Bálintfalva diákjai, sportkedvelő lakosai is,
ami az említett települések sportéletének fellendüléséhez
vezethet. 

– Mennyire igaz azon információ, misze-
rint ti szakítottatok a marosvásárhelyi csa-
pattal, és külföldön folytatjátok labdarúgó
pályafutásotokat?

– Valóban igaz, de nagyon igyekeztünk
titokban tartani, mindaddig, amíg biztos
nem lesz az odakerülésünk. Egyébként épp
a Központnak mondtuk el a tavasszal, hogy
gyerekkori álmunk volt mindig is, hogy idő-
vel külföldön kamatoztathassuk tehetsé-
günket, ami nemrég sikerült is – mondta
Mónika.

– Melyik együttesről is van szó?

– A lengyelországi Extraligas Pogon
Szczecin Women együtteséhez kerültünk,
amely csapat két éve van az Extraligában,
és a tavaly a 4-ik helyen végeztek. Első be-
nyomásaink szerint mind a vezetőség, mind
a játékostársak, mind a közönség is nagyon
jól viszonyul hozzánk, úgy érezzük, hogy
befogadtak. 

– Hogyan kerültetek az együtteshez?

–A világhálón keresztül vették fel velünk
a kapcsolatot. A csapat edzője volt a váloga-
tott másodedzője, aki már régebb kiszemelt
minket. Elhívtak próbajátékra Szczecinbe,
mi elmentünk próbajátékra, és nagyon jó
benyomást tettünk a csapat vezetőire, iga-
zán akarták, hogy mi is tagjai legyünk a csa-
patnak. Itt Lengyelországban egy évig
kölcsönben játszunk, anyagiakról nem sze-
retnék beszélni. Egyébként több hazai
együttestől volt ajánlatunk, de mi külföldön
akartuk folytatni a pályafutásunkat.

– Gondolom, hogy nem volt zökkenő-
mentes az elkerülésetek a marosvásárhelyi
együttestől…

– Sajnos nagyon nehezen egyezett bele
a vásárhelyi vezetőség. Majdnem egy hó-
napig kérleltük, hogy engedjenek el. Nem
akartak beleegyezni, folyton azzal érveltek,
hogy mi vagyunk a legjobb játékosok, és
nem akarnak megválni tőlünk. Akkor azon-
ban, amikor sérült voltam, nem tettek
értem semmit. Rájöttünk, hogy volt szer-
ződésünk, de ezt titokban írattak velünk
alá. Mert ha tudtunk volna erről a szerző-
dősről, akkor én is követeltem volna, hogy
fizessék a rehabilitációmat és egyéb járan-
dóságomat. Mindent megígértek, hogy
maradjunk, de mi már úgysem tudtunk
volna a csapatnál játszani. Nem a legjobb
viszonyban váltunk el a vásárhelyi csapat-
tól. A lányokkal, azaz a volt csapattársakkal
viszont barátságban maradtunk. Egyébként
mindent köszönünk a vásárhelyi csapatnak

és a vezetőségnek, de sajnos rosszul estek
egyes dolgok – folytatták a lányok.

– Eddig milyen mérkőzéseken vettetek
részt a lengyel együttesnél?

– Augusztus 5-én a Darfil Tomaszow
Mazowiecki csapattal játszottunk az utolsó
barátságos meccsen, de sajnos kikaptunk
2:1 arányban. Ezen a mérkőzésen Mónika
kezdő volt, én meg a második félidőben áll-
tam be játszani. Itt Lengyelországban már
megkezdődött a bajnokság. Már lezajlott
két forduló, az első meccsen sajnos kikap-
tunk 1:0-re Gornik Leczna csapatától (Mó-
nika kezdő volt, én a 65-ik percben
jutottam szóhoz), de a második meccsen
nyertünk 6:0 arányban, a  KKP Max-Sprint
Bydgoszcz ellen. Ezen a meccsen én voltam
a kezdő, meg is szereztem az első gólt a len-
gyel bajnokságban. (Mónikát pihentették).
Itt sokkal keményebb a bajnokság, hisz Ext-
raligában játszunk. Lengyelországban
egyébként 82.000 leigazolt női játékos van,
míg Romániában mindössze kb. 500. Len-
gyelországban három liga van, plusz az Ext-
raliga, ami a legfelsőbb szint.  A
körülmények és a pályák jók. Találkoztunk
a vezetőséggel meg a szurkolókkal is, na-
gyon kedvesek velünk. Külön konferencia
volt a bajnokság előtt, ahol minket is sze-
mélyesen bemutattak.

– Mi a vezetőség célkitűzése?

– Az első három hely egyikének a meg-
szerzése a cél, de szeretnénk bajnokságot
nyerni. Egyelőre azt szeretnénk, hogy
egészségesek legyünk, és minél több játék-
lehetőséget kapjunk, hogy bizonyítsunk
ennél a csapatnál. Egyelőre ez a színvonal
megfelel nekünk, de nem kizárt, hogy egy-
szer majd magasabb rangú együttesnél is
kipróbáljuk tudásunk. Addig is mindent el-
követünk a sikerek érdekében.

– Eddig biztos tagjai voltatok a román
válogatottnak, ahol eddig szinte minden

mérkőzésen kiválóan játszottatok. Gondol-
játok, hogy Lengyelországban futballozva
könnyebben bekerülhettek a válogatottba?

– Nem mondtunk le a válogatottról.
Szerintünk ezek után sokkal könnyebb lesz
bekerülni, mert itt sokkal erősebb a bajnok-
ság, a lehetőségek is kiválóak, a felkészülés
is keményebb, tehát formálódhatunk –
folytatta Zsuzsa, a marosvásárhelyi együt-
tes hajdani gólvágója.

– Idővel, ha úgy adódik lehetőség, és úgy
hozza majd a sors, s persze anyagilag is meg-
érné, hogy külön-külön együttesben folytas-
sátok a pályafutásotokat, elfogadnátok
majd a lehetőséget, tekintve, hogy ikrek
vagytok és eddig mindig, mindenhol együtt
voltatok?

– Hát, ha úgy adódik, hogy minden
szempontból megérné, akkor elvállalnánk.
Nagyon nehéz lenne különválni, de ilyen az
élet. Nem lehetünk örökké együtt, de amíg
lehet, megpróbáljuk együtt, közösen az ál-
mainkat beteljesíteni. Együtt születtünk,
mindig, mindenhol együtt voltunk, egy-
mást segítjük, nincsenek titkaink, mond-
hatni, hogy egészet alkotunk. A pályán
pedig megkapnánk egymást még behunyt
szemmel is.

– Mint köztudott, testvérednek, Móniká-
nak mintegy fél éve keresztszalag szakadása
volt (külső és belső meniszkusz), amely miatt
műtéten esett át. Hogyan bírja a lába az erő-
feszítést?

–Hála a fennvalónak, nagyon jól érzi
magát, nem fáj a lába, bírja az erőfeszítést.
Nagyon örvendünk ezért mindketten –
mondta Zsuzsa, így tett tanúbizonyságot,
azzal kapcsolatban, mennyire ismeri iker-
testvérét.

–Idővel, miután majd szögre kerülnek a
focicsukák, mivel szeretnétek foglalkozni?

– Miután elkezdtük a sporttanári-egye-
temet, már akkor gondoltunk arra, hogy a
labdarúgói karrierünk befejezése után is a
sport terén szeretnénk elhelyezkedni mint
edző vagy sporttanár. Ilyen irányú képzett-
séget szereztünk az egyetemen, de még
nem akarunk annyira előre gondolni. Egye-
lőre a foci az első. Amíg fiatalok, elszántak
és határozottak vagyunk, sikeres labdarúgói
karriert szeretnénk magunk mögött hagyni
– fejezték be a beszélgetést a marosvásár-
helyi együttes volt játékosai, Sinka Mónika
és Zsuzsánna. Hadd tegyük hozzá, hogy ál-
maik beteljesüléséhez sok sikert kívánunk a
tehetséges és csodálatos ikerpárnak. 

Végre megtört a jég!

Két vereség és egy gyenge idegenbeli döntetlen után,
a stadion villanyfényes berendezését felavató mér-
kőzésen megszerezte első győzelmét a FCM együt-
tese, a gyengébb képességű Mioveni ellen. Amint azt
Sabau edző a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón is el-
mondta, nagy szükség volt a győzelemre, főleg azért,
hogy a játékosok visszanyerjék megtépázott önbizal-
mukat. A mérkőzés elején egy perces néma csenddel
emlékeztek az egykori ASA hajdani csatárára, a súlyos
betegség következtében nemrég elhunyt Vasile Pis-
larura. 

Az első játékrészben a hazaiak folytatták az egy fordulóval
korábban mutatott gyenge, ötlethiány nélküli játékot. A sze-
rencse ezúttal a FCM-hez társult, először amikor a 37. percben
Ionescu faképnél hagyta Iencsit, betört a tizenhatos terüle-
tére, s mintegy 10 méterről jobbal az oldalsó lécet találta el.
Ha a labda a hálóban kötött volna ki, másként alakulhatott
volna a találkozó, azonban gyakorlatilag ez volt a vendégek
egyetlen komolyabb lehetősége a mérkőzés során. A 46.
percben a CFR-től kölcsönbe érkezett Sergiu Bus kihasználta
a két mioveni-i középhátvéd, Miulescu és Oltean ügyetlen-
ségét, az elcsípett labdát merőlegesen a kapura vezette, majd
a tizenhatos tájékáról a léc alá bombázta. 1-0. A megszerzett
gól gyógyírként hatott az együttesre, a játékosok pontosab-
ban kezdtek passzolni, a támadások veszélyessége is foko-
zódott, kényszerítve az ellenfelet, hogy kimozduljanak az
addig elbarikádozott kapujuk előteréből. A második gól egy
kidolgozott akció során született meg az 59. percben, amikor
a születésnapját ünneplő Vagner beadását, az ötös sarkáról
Celsinho a hálóba vágta. 2-0. 

Vasárnap a FCM a Steaua ellen játszik idegenben, a
mérkőzést a Digi Sport1 22:00 órától élőben közvetíti.

FCM Marosvásárhely – CS Mioveni 2–0 (0-0)
Vezették: Adrian Comănescu (Rm.-Vâlcea) – Dorin Mudura
(Nagyvárad), Marius Nicoară (Herkulesfürdő).
FCM: Balauru – Vagner, Ghionea, Iencsi, Szilágyi, Pădureţu
(12. Celsinho), Fl. Dan, Issa Ba (86. Jamal Mohammed), Asta-
fei, Ilyés, Buş (81. D. Matei).
CS Mioveni: Oct. Popescu – Voicu, Miulescu, Olteanu, 
Crăciun, V. Gheorghe (46. Enache), Mărgăritescu, Naidin (
62. Tănasă), Vladu (70. Neaga), Dică, Cl. Ionescu.
Gólok: Buș (46.), Celsinho (59.).
Sárga lapok: Vagner (10.), illetve Mărgăritescu (15.), Dică (86.).

A Sinka-testvérek
Lengyelországban futballoznak
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Két pasi véletlenül összetolja a bevásárlókocsiját a
szupermarketben.

–  Jaj bocsánat, csak a feleségemet keresem.
–  Maga is a feleségét keresi? A magáé hogy néz ki?
–  Az enyém gyönyörű, hosszú combú, vékony, nagy mellű,

szőke, hosszú hajú.
– És a magáé?
–  Hagyjuk az én feleségemet, keressük meg inkább a

magáét!

A bíróságon a bíró:
–  Miért nem segített, amikor látta, hogy a gyilkos ki akarja

lökni az anyósát az ablakon?
Vádlott:
–  Mert láttam, hogy egyedül is boldogul vele!

Bemegy a cowboy a kocsmába és kér egy whiskyt. Csendesen
iszogatja, hozzá pedig gyönyörű, tökéletes karikákat ereget a
szivarjából. Egyszer csak egy nagydarab indián kocogtatja meg a
vállát:

–  Ide figyelj sápadt arcú, nagy bajban leszel, ha nem hagyod
abba az anyázást!

Egy szőke pszichológusnő az iskolában kap állást. Rögtön az
első nap meglát egy fiút, aki nem futkározik a többiekkel, csak
áll magában. Odamegy hozzá és megkérdezi:

–  Jól érzed magad?
–  Jól.
–  Akkor miért nem futkározol a többi fiúval?
–  Mert én vagyok a kapus.

Viccek

A Mrs. Haroy, avagy a bálna emlékezete az iden-
titáskeresés regénye. Színtere Olaszország és
egy aprócska állam, Luxemburg. A nagyherceg-
ség határainak megrajzolásakor még senki sem
sejtette, hogy a föld mélyén miféle kincs, meny-
nyi vasérc rejtőzik. Kilométereken múlt, hogy a
terület, Luxemburg gazdagságának megalapo-
zója, nem Belgiumhoz került. A vasbányák
megnyitása előtt létbizonytalanságban élő 
luxemburgiak ezrei vándoroltak ki az Újvilágba,

s amikor égetően szükség lett munkáskezekre,
német, majd olasz bevándorlók egész sora ér-
kezett a jobb megélhetés reményében az or-
szágba. Akár a bálnák, ezek az óceánokba
menekült, vándorló emlősök, a család tagjai is
ide-oda vándorolnak Luxemburg és Olaszország
között, a helyüket, a saját nyelvüket és önma-
gukat keresik a kultúrák és nyelvek kuszaságá-
ban, miközben a háttérben ott kavarognak a 20.
század első felének történelmi viharai. 

Könyvajánló

Mrs. Haroy, avagy a bálna emlékezete
Jean Portante

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

Segítsenek Zoltánnak

Az ítélet kíméletlen volt: 
„Műtét nélkül meghalsz!” 
Ötórás műtét után a daganatnak mindössze
egy részét sikerült eltávolítani, rossz elhelyez-
kedése miatt (agytörzs). Ebből a maradékból
a daganat továbbfejlődik, s az évek során
újabb műtétekre lesz szükségem. A teljes el-
távolítása mindössze egy hannoveri (Német-
ország) klinikán lehetséges, a műtét költségei
azonban igencsak magasak (50.000 euró). 

Életem 2010 októberéig megszokott volt, akárcsak a többi 16 éves tinédzseré, akik próbálják
megtalálni helyüket az életben, ábrándoznak, s közben remélik, hogy álmaik valóra válnak.
De a tavaly felfedezett jóindulatú agydaganat (Astrcitom Pilocitar) mindezt áthúzta. 

Segítsenek, hogy
megélhessem álmaim,

kaphassak 
még egy esélyt az élethez! 

Bármely csekély, szívből
jött adomány, az Isten

segítségével, reményt jelent
számomra a továbbélésre! 

BCR: Számlatulajdonos Varga Zoltán
RO72RNCB0188122499050003 RON
RO02RNCB0188122499050002 EURO
BRD: Számlatulajdonos Varga Zoltán
RO25BRDE270SV63274932700 RON
RO67BRDE270SV63275062700 USD
RO63BRDE270SV63275142700 EURO


