
„Vásárhelynek lelke van, s ez a lélek sugárzik…” (Márai Sándor)  

Interjú

Vásárhely a második 
szülőföldem
– interjú Kedei Zoltán képzőművésszel –

>>> 4. oldal

Vélemény

Bankjegyek a melltartóban

A nehéz anyagi körülmények között élő tanárok,
mindennapos megterhelő munkájuk mellett,
még a politikailag támogatott igazgatóiknak és
tanfelügyelőiknek is ki vannak szolgáltatva, és
emiatt képtelenek megfelelni a társadalmi el-
várásoknak. Nem mernek hangot adni az igaz-
ságérzetüknek, ha például egy jogos szülői
felháborodás, egy nyelvi diszkrimináció, vagy
egy szakmai visszaélés esete áll fenn, és már kis-
koruktól kezdődően elfojtják a gyermekek
egészséges öntudatát és a társadalomba vetett
hitét. Minden bizonnyal vannak dicséretes kivé-
telek, és az iskolarendszer sok jót is hoz a gyer-
mekeink életébe, de a helyzet súlyosságát mi
sem jelzi jobban, mint az idei érettségi vizsgán
a melltartókba rejtett bankjegyek.

>>> 3. oldal
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Sport

„Remélem, visszatérek 
még Vásárhelyre”
– Interjú Ilyés Róberttel, a FCM volt  labdarúgójával – 
A csíkszeredai születésű Ilyés Róbert a 2011-2012-es
idényben Marosvásárhelyen a FCM együttesénél ját-
szott, ahol 20 mérkőzésen két gólt szerzett az 1. ligá-
ban. Jelenleg szülővárosában gyerekedző, emellett a
helyi Csíkszereda FK D-osztályos együttesének játé-
kos-edzője. A csapattal nemrég elvesztették a C-osz-
tályba való feljutásért vívott selejtezőt a Marosludas
ellenében, ami nagyon megviselte a szakembert.

>>> 3. oldal

Társadalom

„Még a garázsárú 
lakásokra sincs kereslet”
Az Országos Kataszteri Hivatal által nemrégiben köz-
zétett felmérés adatai szerint az 2013 első félévében
országosan 32 százalékkal nőtt a tavalyi év hasonló
időszakához képest az ingatlan-tranzakciók száma.
Arra voltunk kíváncsiak, hogy Marosvásárhelyen érez-
hető volt-e ilyen mértékű fellendülés, emiatt Trella-
Várhelyi Tamás és Faluvégi Sándor helyi
ingatlanközvetítőket kérdeztük tapasztalataikról.

>>> 5. oldal >>> 7. oldal

Tudnivalók a 8. oldalon)

Júliusi 
REJTVÉNYPÁLYÁZAT!

A Digitális Város projekt körüli hercehurcának már történelme van. Marosvásárhely önkormányzati képviselői több
hónapja vitatkoznak azon, hogy támogassák-e vagy sem a szóban forgó projektet. A májusban tartott rendkívüli
tanácsülésen városatyáink felfüggesztették a Digitális Város május 7-én megtartott Részvényesek Közgyűlésén
megszavazott határozatot. Azon az ülésen ugyanis csak hat PDL-s tanácsos vett részt, akik a projektet elfogadták,
és egy következő fázisba léptették. A jelenlegi formájában lévő tervet ellenző RMDSZ-es és USL-s városatyák a bí-
róságon támadták meg a szerintük törvénytelen határozatot. Június 28-án pedig a bíróság elutasította a Digitális
Város Részvényeseinek Közgyűlésén hozott határozat felfüggesztését, így a csak PDL-s tanácsosok által jóváhagyott
határozat továbbra is érvényben van.

Digitális Város

A bíróság elutasította
az önkormányzat 
felfüggesztési kérelmét



Rendkívüli évadzáró 
szimfonikus hangverseny

Július 4-én, csütörtökön este
7 órai kezdettel A zene
varázsa című rendkívüli évad-
záró szimfonikus hangversenyre
várják a zenebarátokat a maros-
vásárhelyi nyári színpadon. Ve-
zényel: Franz Lamprecht
(Németország). Műsoron: A. Li-
adov, E. Grieg, Lehár Ferenc, P.
Csajkovszkij, J. Strauss, J. Willi-
ams, J. Ph. Sousa, E. Humper-
dinck, A. L Webber művei. A
koncertre a 35-ös számú bérlet
érvényes.

Újra kirándul a Nagyinet
A Maros Megyei Könyvtár kö-

vesdombi fiókja a Nagyinet prog-
ram keretében július 13-án, jövő
szombaton a reketyei vízeséshez
szervez kirándulást. Érdeklődni,
feliratkozni a 0748-741-508-as
telefonszámon lehet.

Jótékonysági koncert a
másfél éves Robikáért

Július 8-án, hétfőn este 8
órától a marosvásárhelyi Sinaia
utcai Jazz & Blues Clubban jóté-
konysági koncertet tart Vizi
Imre, a Románia Hangja tehet-

ségkutató verseny második he-
lyezettje és csapata. A bevételt
teljes egészében a másfél éves
beteg kisfiú, Dávid Robika meg-
segítésére fordítják. A belépő 10
lej, emellett a helyszínen lesz
egy urna, ahol további adomá-
nyokat is fogadnak. Mint isme-
retes, Robika angliai műtétének
ára 10.003 angol font, a kórházi
ellátás napi 5.000 fontba kerül.
Ezenkívül a gyerek 18 éves ko-
ráig többszöri orvosi beavatko-
zásnak lesz alávetve, ezeket
sebészetileg szintén Londonban
lehet megoldani.

Nyári táborok 
a Kék Madár Tanodában

Napközbeni nyári táborokat
szerveznek a Kék Madár Tanodá-
ban 6-12 éves gyerekek számára.

A táborok tematikái és időpont-
jai a következők:  július 8–12. kö-
zött Kis állatvédők tábora, július
15–19. között Színjátszó tábor,
július 29–augusztus 2. között já-
tékos angoltábor. A napközi tá-
borok tevékenységei 9-17 óra
között zajlanak. Az egyhetes tá-
borok ára 150 lej. Telefon: 0770-
908-264.

Imago 4
Ezzel a címmel nyitott kiál-

lítást székhelyén június 25-én
17 órától a képzőművészek
egyesülete, amelyen 20 alkotó
munkái láthatók. A tárlat július
7-ig látogatható.

Tábor inzulinfüggő 
gyerekeknek

Augusztus 10–17. között a

cukorbeteg gyerekeket táboroz-
tatják. A Yuppi tábor ingyenes
terápiás kikapcsolódást biztosít,
ahová 40 gyermeket várnak
Szatmár, Kolozs, Maros, Hargita
és Kovászna megyéből. Maros
megyének 15 helyet biztosíta-
nak. A táborban részt vevő ön-
kéntesek előzetesen képzésen
vesznek részt Mezősályi mellett,
az Andrei Provita kempingben
e hét végén. A tábor szervezői-
nek elérhetősége: www.yuppi-
camp.ro, illetve a
www.facebook.com/YuppiTa-
bor – tájékoztatott László Zsu-
zsa táborvezető.

A Vármúzeum nyáron 
megtekinthető kiállításai

Október 3-áig látogatható
a  Leonardo da Vinci zseniális
találmányai  című kiállítás,
amelyen megtekinthető a
nagy itáliai lángész több híres
találmányának rekonstrukci-
ója, művészeti- anatómiai
munkája, tükörszobája és leg-
fontosabb képzőművészeti al-
kotásainak elemzése.
Augusztus 10-ig látható Nagy
Pál, az erdélyi modern magyar
festészet úttörőjének korszak-
alkotó munkáit felvonultató
kiállítás. A Kultúrpalota fenn-
állásának századik évfordulója
alkalmából nyílt Vida Árpád, a
XIX-XX. századforduló legje-
lentősebb marosvásárhelyi
festőművész alkotásaiból tár-
lat. Az időszakos kiállításon a
31 évesen elhunyt Vida 51
munkája tekinthető meg. A
múzeum hétköznap 9–16,
hétvégén 10–14 óra között lá-
togatható, hétfőn zárva van.
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Horoszkóp
Kos: Ezen a héten egy kicsit kevesebb időt tölthetnek együtt
a párjával. A közösen eltöltött idő azonban olyan értékes pil-
lanatokat tartogathat, hogy ez kárpótolhatja önöket. A mun-
kahelyén sajnos torlódhatnak a feladatok, miután manapság
lassabban halad, mint szeretné.
Bika: A héten energikus és jókedvű lesz, hála a családjával
töltött hétvégének. A párjával a kapcsolatuk kiegyensúlyo-
zott, és ez nyugalommal töltheti el. Igyekezzen nem túlag-
gódni a dolgokat, mert nincs értelme! Örüljön a
boldogságnak, és ne törje mindig a fejét valamin!
Ikrek: Egy apróbb munkahelyi konfliktusa adódhat héten,
amit úgy oldhat meg gyorsan, ha nem száll feleslegesen vi-
tába a másik féllel. Szerelmével olyanok lehetnek a héten,
mintha csak tegnap jöttek volna össze. Használják ki az önök
között lévő bizsergést!
Rák: A héten akadhat egy nehézség az életében, aminek a
megoldásában a párja vagy egy jó barátja lehet a segítségére.
A hét egyik napján párjának egy olyan oldalát ismerheti meg,
aminek hatására még jobban beleszerethet. Szingli? Csütör-
tökön flört ígérkezhet!
Oroszlán: Kisebb egészségi problémája lehet héten, de ha
elegendő vitamint fogyaszt, és pihen, akkor hamar elmúlhat
a dolog. Párjával kicsit viharos hétre számíthatnak, ugyanis
lehet egy dolog, ami miatt többször is nézeteltérésük támad. 
Szűz: A héten nehezebben mehet a munka, mint máskor,
hisz júliusban más elfoglaltságot is el tudna képzelni magá-
nak. Kitartás, hamar itt lesz a hétvége! Tervezzenek valami
jó programot a párjával, és kapcsolódjanak ki! Szingli? Munka
után, váratlan helyen és időben találkozhat álmai lovagjá-
val.
Mérleg: Egy családtagjának szüksége lehet a segítségére,
amit nehéz lehet a munka és a párkapcsolata mellett beépí-
teni az időbeosztásába. Beszélje meg a dolgot a párjával, bi-
zonyára megértő lesz. Ön szingli? Kaphat egy levelet a héten
egy jóképű idegentől az egyik közösségi oldalon. Önön áll a
válasz!
Skorpió: A héten sajnos veszteség érheti, elsősorban anyagi
vonatkozásban. Igyekezzen az értékeire a szokásosnál is job-
ban vigyázni! Párjával béke honol önök között, és ez kiegyen-
súlyozottá teheti. Ön szingli? Egyik barátnője bemutathatja
egy szimpatikus személynek a héten.
Nyilas: Harmonikus hét elébe nézhet. Párjával érzelmeik az
egekben járhatnak, és a mély kapcsolat mindkettőjüket nyu-
galommal és boldogsággal töltheti el. Ha egyedülálló, pén-
teken egy volt szerelme bukkanhat fel, de nem érdemes
foglalkoznia vele, hiszen felmelegítve csak a káposzta jó.
Bak: A héten sok munkát varrhatnak a nyakába, ám egy fe-
szes időbeosztással, ha nem lazsál, jól boldogulhat. Párjával
lehet egy kis félreértés a féltékenység miatt. Bízzanak egy-
másban! Ha szingli, sajnos még várnia kell a nagy Ő felbuk-
kanására.
Vízöntő: Július első hete eseménydús lehet ön számára. Ha
szingli, egész héten szemtelenül flörtölgethet. Laza hozzá-
állása valószínűleg nem lesz hiábavaló, hét végére akár ran-
dijuk is lehet! Ha van párja, a héten rózsaszín köd lengheti be
a kapcsolatukat.
Halak: A héten sajnos ingerlékenyebb lehet, talán a szeszé-
lyes időjárás miatt. Igyekezzen nem megbántani senkit, és
kerülni a munkahelyi összezördüléseket! Ön egyedülálló? A
héten érkezhet a szerelem, és nem is akárhogyan. Kalando-
sabb lehet az ismerkedés, mint hinné!

Írjon nekünk!
Véleményeit, észrevételeit postai úton a Rózsák tere 16.

szám alá, illetve elektronikus levélben a 
kozpont@kozpont.ro címre várjuk!
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Bankjegyek a
melltartóban

Minden eddiginél mélyebbre süllyedt a román tanügyi
rendszer. Eddig is tudtuk, hogy – a ritka kivételektől elte-
kintve – mesterségesen fenntartott, hamis alapokra helye-
zett látszattevékenység folyik az iskolák falain belül, de az
utóbbi években ennek egyre nyilvánvalóbb bizonyítékai ke-
rültek felszínre. Az egyetemek és a főiskolák évtizedek óta
futószalagon gyártják a kilátástalan helyzetű diplomás fia-
talokat, a középiskolák pedig folyamatosan túl nagy jegyek-
kel díjazzák az évről évre romló tudásszintet. Mint egy igazi
piramisjátékban, itt is eljött a pillanat, amikor már tartha-
tatlanná vált a helyzet, amikor már nem lehetett a közvéle-
ményt tovább hitegetni, és ki kellett mondani a fájdalmas
igazságot, szembe kellett nézni a fiatalok valós helyzetével. 

Ez a szemléletváltás komoly társadalmi konfliktusokkal
jár. Egyik évről a másikra szinte a felére csökkent az érettségi
diplomára alkalmas tudású fiatalok száma, felszínre kerültek
az addig jól elrejtett rendszerhibák. A felkészületlen, érett-
ségi előtt álló fiatalokat ez annyira váratlanul érte, hogy ön-
ként lemondtak a megmérettetésükről, és a tanulás helyett
inkább a megfutamodást választották. A kormány intézke-
dései az elvárásokkal ellentétes következményekkel jártak,
és ezáltal tovább fokozódott a probléma. A diákok tudás-
szintje nagyjából állandó maradt, de lényegesen lecsökkent
a „piramisjáték áldozatainak” a száma. Az egyetemek kiü-
rültek, és tovább hanyatlott az addig sem túl erős tanulási
kedv. Az írás-olvasást addig csak mímelő diákok – a szüleik
támogató vagy magatehetetlen felügyelete mellett – végleg
hátat fordítottak az iskolának, a gombamód szaporodó fel-
sőfokú tanintézmények pedig a hanyatlás útjára léptek, és
ez a folyamat egyre nagyobb méreteket ölt. 

A tanügyi rendszerben eluralkodó hálátlan állapotok
mára „kamatostól” meghozták a gyümölcsüket. A pályakezdő
fiatalok nagy ívben elkerülték a tanári pályát, és a jobb meg-
élhetéssel kecsegtető divatos szakmák fele fordultak. Ezáltal
egy olyan önfenntartó társadalmi probléma alakult ki,
amelynek a megoldása akár évtizedekig is eltarthat. Még
azt sem lehet tudni, hogy elérkeztünk-e a legmélyebb
pontra, vagy lesz ez még rosszabb is?

A nehéz anyagi körülmények között élő tanárok, minden-
napos megterhelő munkájuk mellett, még a politikailag tá-
mogatott igazgatóiknak és tanfelügyelőiknek is ki vannak
szolgáltatva, és emiatt képtelenek megfelelni a társadalmi
elvárásoknak. Nem mernek hangot adni az igazságérzetük-
nek, ha például egy jogos szülői felháborodás, egy nyelvi
diszkrimináció, vagy egy szakmai visszaélés esete áll fenn,
és már kiskoruktól kezdődően elfojtják a gyermekek egész-
séges öntudatát és a társadalomba vetett hitét. Minden bi-
zonnyal vannak dicséretes kivételek, és az iskolarendszer sok
jót is hoz a gyermekeink életébe, de a helyzet súlyosságát
mi sem jelzi jobban, mint az idei érettségi vizsgán a mell-
tartókba rejtett bankjegyek.

Ferencz Zsombor 

A Központ hetilap a következő 
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Digitális Város

A bíróság elutasította az 
önkormányzat felfüggesztési kérelmét

A Digitális Város projekt 11
olyan javaslatot tartalmaz,
amely kötődik az orvosi és infor-
matikai kutatáshoz. Ezek közül
öt orvosi és informatikai fejlesz-
téseket megcélzó kutatási javas-
lat, a többi pedig a kivitelezési
menedzsmenthez, az előtanul-
mányokhoz, illetve a központ
stratégiájának kialakításához
kapcsolódik. A megpályázott
összérték hozzávetőleg 4 millió
euró, amiből a város önrésze ke-
vesebb mint 500 ezer euró. A
legnagyobb összeget a szuper-
számítógép és infrastruktúrájá-
nak a kialakítása jelentené.
Ennek is van megpályázott ér-
téke, ami kb. 13 ezer euró lenne,
amiből a város, a területen kívül,
hozzávetőlegesen 7,3 ezer eurót
kellene biztosítania. A Digitális
Városnak szerves részét képez-
nék a marosvásárhelyi egyete-
mek, az olyan cégek, amelyek
megfelelnek a célkitűzéseknek,
valamint a Polgármesteri Hiva-
tal által életbe léptetett Digitális
Város a Kutatásért és az Orvosi
Információért Rt, amely össze-
fogná a szereplőket. 

Az RMDSZ és az USL 
bíróságon támadta 
meg a határozatot

A 2013. május 21-én tartott
rendkívüli tanácsülésen városa-
tyáink felfüggesztették az úgy-
nevezett Digitális Város a
Kutatásért és az Orvosi Informá-
cióért Rt. május 7-én megtar-
tott Részvényesek Közgyűlésén

megszavazott határozatot.
Azon az ülésen ugyanis csak hat
PDL-s tanácsos vett részt, akik a
Digitális Város projektet elfo-
gadták, és egy következő fá-
zisba léptették. A jelenlegi
formájában lévő tervet ellenző
RMDSZ-es és USL-s városatyák
a bíróságon támadták meg a
szerintük törvénytelen határo-
zatot. 

A bíróság elutasította 
az önkormányzat 
felfüggesztési kérelmét

Pénteken, június 28-án a
Maros Megyei Kereskedelmi
Törvényszéken megszületett az
első ítélet a Digitális Város-per
kapcsán. A bíróság elutasította
a marosvásárhelyi önkormány-
zat azon kérését, hogy felfüg-
gesszék a Digitális Város
Részvényeseinek Közgyűlésén
május 7-én hozott határozatát,
addig, amíg döntés születik a
perben. Így az akkor csak a PDL-
s tanácsosok által jóváhagyott
határozat továbbra is érvény-
ben van. 

„Indokolt újraelemezni 
a projektet“

Peti András alpolgármes-
tert, RMDSZ-s önkormányzati
tanácsost arra kértük, értékelje
a bíróság ítéletét. „Szeretném
hangsúlyozni, és egyértelművé
tenni, hogy nem az alapperben
utasítottak el bennünket, ez to-
vább folytatódik. Az történt

csupán, hogy a bíróság valószí-
nűleg úgy gondolta, hogy
ameddig a Digitális Város pro-
jekt pályázata elbírálás alatt áll,
addig nem függesztheti fel a
részvényesek tanácskozásán
hozott határozatot. Mi továbbra
is következetesen kiállunk
amellett, hogy a döntés a tör-
vény előírásainak be nem tartá-
sával született, hat tanácsos
nem hozhat határozatot 23 he-
lyett. Azt kértük, hogy a bíróság
függessze fel ezt a szerintünk
törvénytelen döntést, ameddig
a per véget ér. Ezt utasították el,
de a mi álláspontunk továbbra
is az, hogy indokolt újraele-
mezni, újraértékelni a projektet.
Ebben a formájában ugyanis
óriási pénzeket vonna el a város
kasszájából”– mondta Peti
András az RMDSZ marosvásár-
helyi szervezetének elnöke. 

Nem az érdemi 
tárgyalásra került sor

Gogolák Csongor, a helyi ta-
nács megbízott ügyvédje la-
punknak elmondta, hogy
pénteken nem az érdemi tár-
gyalásra került sor. Hogy arra
mikor lehet számítani, még
nem tudni. A marosvásárhelyi
önkormányzat azért fordult a
törvényszékhez, hogy semmi-
sítse meg a részvényesek által
május 7-én hozott határozatot.
Tudni kell azt is, hogy az április
28-i tanácsülésen, amelyen
részt vettek az RMDSZ-es és
USL-s tanácsosok is, nem sza-

vazták meg a határozat minden
pontját. A városatyák egy része
támogatja ugyan a projektet,
de nem a jelenlegi formájában.
Azt kifogásolják sokan, hogy a
várost igen megterheli egy
nagyteljesítményű számítógép
vásárlása. Mint ismeretes,
május 7-én a részvényesek
újabb gyűlést tartottak, ame-
lyen csak a PDL-s tanácsosok
vettek részt, és a projekt min-
den pontját elfogadták. 

Nem dőlt el, 
hogy kinek van igaza 

„Pénteken annyi történt
csupán, hogy a törvényszék
visszautasította a felfüggesztési
kérelmünket. Ez csak egy tech-
nikai kérdés volt, nem dőlt el,
hogy kinek van igaza. Ez a visz-
szautasítás még nem jelenti
azt, hogy az érdemi perben
nem születhet kedvező döntés
számunkra. A bírósági döntés
indoklását még nem kaptuk
kézhez. Egyelőre csak találgatni
lehet, miért döntöttek így.
Megítélésünk szerint a május 7-
én hozott határozat nem okoz
közvetlen anyagi kárt a város-
nak, és mint ilyent, nem szük-
séges felfüggeszteni. De ezt
megítélni eléggé komplex fel-
adat lenne, nehéz meghatá-
rozni, hogy ez valóban így
van-e" – nyilatkozta lapunknak
Gogolák Csongor ügyvéd. 

Nemes Gyula

A Digitális Város projekt körüli hercehurcának már történelme van. Marosvásárhely önkormányzati kép-
viselői több hónapja vitatkoznak azon, hogy támogassák-e vagy sem. A terv az lenne, hogy a város felhúz
egy épületet az út- és hídépítő katonai alakulat egykori laktanyájának helyére, ahova elhelyeznének egy
nagyon drága, nagyteljesítményű „szuperszámítógépet”, és kialakítanának egy orvosi információs és ku-
tatóközpontot. 2012 nyarán ezt a tervezetet városatyáink elfogadták, de amikor szóba került ennek a
költségvetése, többen visszaléptek, és ellenezni kezdték. Mai állás szerint a PDL-s tanácsosok támogatnák
a tervet, az RMDSZ-es és USL-s kollegáik viszont ellenezik. Az sem elhanyagolandó, hogy szakértők, egye-
temi tanárok – többek között a Sapientia rektora, Dávid László – is javallottnak látják a projekt mihama-
rabbi megvalósulását.
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Vásárhely 
a második 
szülőföldem
– interjú Kedei Zoltán képzőművésszel –

Kedei Zoltán festőművész tanítóként kezdte pályáját. A kollektivizálás lázas időszakában, 1950 nyarán családját kilakoltatják. Elveszik ravai javaikat,
házukat, és ezeket átadják a megalakulandó kollektív gazdaságnak. A család Marosvásárhelyen folytatja a nincstelen, proletár életet. Itt egészen
más munkakört kényszerül betölteni, de közelebbi kapcsolatba kerül a képzőművészettel is. 

– Kezdjünk mindent a legelején… 
– Rava, ahonnan elindultam, a Kis-

Küküllő egyik szűk völgyében húzódik
meg. Itt születtem mezőgazdasággal
foglalkozó, négygyermekes szülők har-
madik fiú gyermekeként 1929-ben.

A székelykeresztúri unitárius gim-
náziumban érettségiztem 1949-ben.
Társadalmi helyzetemből kifolyólag, az
úgynevezett megfelelő dosszié hiányá-
ban, nem folytathattam tovább tanul-
mányaimat. Osztályellenségnek
nyilvánítottak, elzárták a továbbtanu-
láshoz vezető utat előlem. Nem készül-
tem tanítónak, a kényszer mégis oda
vezetett. Kérésemre kineveztek  segéd-
tanítónak Üknyédbe, a Székelyszentki-
rályhoz tartozó, hat-hét házból álló kis
hegyi településre. Lelkesedésem nem
tartott sokáig. Néhány hónap után a
zetelaki iskolához kerültem, majd két
év után a korondi iskolában folytattam.
Korondon az ország talán első cigány
iskolájának igazgatói-tanítói teendőit
bízták rám.

– Miként látta Vásárhelyt évtizedek-
kel ezelőtt? Hogyan tudott beilleszkedni
a városi életformába?

– A hároméves munkaszolgálat
ideje alatt menesztettek a tanügyből,
így Korondra nem mehettem vissza.
Huszonhat évesen, hajlék és ruházat
nélkül, zsebemben egy érettségi bizo-
nyítvánnyal, mihez kezdhettem volna?
A kilátástalanság béklyóiban egyedül
a remény, ami kitartásra buzdíthatott.
Marosvásárhelyen, a szüleimnél talál-
tam menedéket, s ezzel elkezdődött
egy új életszakasz. A későbbiekben –
második szülőföldként – hű ottho-
nommá vált, egyben az éltető tisztán-
látást is jelentette. A családon kívül
senki ismerősöm nem volt. Elkezdődött
a reménytelen küzdelem. Addig falusi
közösségben éltem. Akkortól a beil-
leszkedéssel vívtam harcomat. Reggel-
től késő délutánig jártam a várost,
munkahelyet keresve. Végül  a Kala-

pács (Ciocanul) fémipari szövetkeze-
tébe kerültem. Alacsony fizetésért
tisztviselői állást töltöttem be. Azon-
ban nemsokára megjött a mentőöv is:
megindult a Népművészeti Iskola, be-
iratkoztam, és a festészeti szakon sze-
reztem diplomát. Ezzel kinyílni látszott
a világ, mert a gyermekkori álmom,
hogy festő leszek, a sok kudarc és aka-
dály ellenére is, beleértve a Képzőmű-
vészeti Akadémia folytatásának
kettőbe tört tervét, teljesülni látszott.
Végre a festészet pályájára léptem. 

– Lassan 84 éves. Beszéljünk egy ki-
csit arról, hogy miként látja a jelent, és
nem utolsó sorban a művész utánpót-
lást?

– Az 1950-es évektől errefelé, Ma-
rosvásárhely jelentősége megnőtt Er-
dély képzőművészeti életében. Erős
csoportosulással gazdagodott. A Maros
Magyar Autonóm Tartomány létreho-
zásával neves alkotókkal bővült a cso-
port. Pezsgő kulturális élet folyt, nem
csak a képzőművészet terén, de az iro-
dalmat és a zenét is beleszámítva. A
város közönsége is bekapcsolódott
ebbe az életbe, napjainkban viszont
mintha megcsappant volna a művé-
szetek iránti érdeklődés. Az alkotók
köre is, mintha veszített volna a súlyá-
ból. Igazából nem a tehetségek hiá-
nyára gondolok, mert az nem apad, sőt
gyarapodik. A tőke és annak istenítése
elterelte a műélvező figyelmét az alko-
tásokról, ami maga után vonja az alko-
tók megélhetési nehézségeit. 

– Az elmúlt évtizedekben a Várban
lehetett önnel találkozni. A mostani mű-
terme azonban ma csupán pár négyzet-
méternyi.

– A Várban lévő Vár-lak nevet viselő
műtermem, a maga ódon romantiká-
jával nem csak nekem jelentett alko-
tásban, termésben gazdag huszonkét
évet, de a városnak is színfoltjává vált.
Álmaim itt öltöttek testet. A műterem

sok látogatónak nyújtott bepillantást
a képzőművészeti életbe. Megemlíte-
ném még a csoportos látogatókat is. Az
iskolás gyermekről szólnék, akikkel
amolyan esztétikai beszélgetést is foly-
tattunk. Második éve, hogy szünetel
tevékenységem a Várban, az általános,
főjavítások idejére ideiglenesen kiköl-
töztem, és a kövesdombi lakásom
alatti garázst alakítottam át műte-
remmé. Kényszerhelyzet: zsúfolt, nem
nyújt megfelelő teret a festmény elké-
szítéséhez, kicsi a látótávolság.

Pár hete történt, hogy éjszaka lefe-
szítették a lakatot. Lazán kezeltem a
helyzetet. Pár napra rá kerestem az
egyik középnagyságú megfestett olaj-
képemet, de nem találtam. Eltűnt.
Egyelőre több kép hiányáról nem
tudok.

– Ahogy értettük, a régi műterme
több mint 22 évig adott önnek otthont...

– Az itt eltöltött 22 év nem csak az
alkotásra nyújtott teret, hanem szín-
helye lett egy álomutazásnak is, mely-
nek több száz, több ezer művészetet
pártoló, művészetre szomjúhozó lélek
lehetett részese. A New York és Tokió
közti világból ide vetődött látogatók
hovatartozása, felkészültsége változa-
tos. Sőt, a visszatérő látogatók száma
sem kevés. Ezek a látogatók nem csak
vásárlási szándékkal jöttek, sokkal in-
kább műélvezetből. Tudott dolog, hogy
művészetből, festészetből megélni na-
gyon nehéz. Én nem is erre álltam rá.
Sohasem hajtott a pénzszerzési vágy.
Képet még soha sem festettem eladási
szándékkal. Nekem a művészet nem
pénz, nem árucikk, bár tudom, van,
akinek az. Nekem a művészet szere-
lem.

– Nem túlzás, ha azt állítjuk, hogy
önnek a műterem a művészet temp-
loma...

– A műterem egyik szobáját kiállí-
tás jellegűvé alakítottam. A falakat kü-

lönböző méretű festmények borítot-
ták. Ez a terem nyújtott bepillantást a
műélvezőnek művészetembe. A terem
közepén egy általam készített kereszt
formájú installáció foglalt helyet, me-
lyet naponta vállamra véve elmozdí-
tottam helyéről. Ez még jobban
elősegítette képeim spirituális mon-
dandóját. Kijelenthetem, hogy temp-
lomi hangulatot is árasztott. Vallom is,
hogy  a képzőművészeti munkák kiál-
lítási helye nem sétatér, hanem temp-
lom, a szépnek, az esztétikának a
temploma, ahová valóban csendben és
lelki áhítattal lehet belépni, és
ahol   lelkünk megtelik harmóniával,
nemes érzelmekkel. 

–  Ön nem riad vissza a számítógé-
pektől, de még az internettől sem. Ebben
a korban miként tud lépést tartani a
technikával? 

– A külvilágtól soha sem zárkóztam
el, így a  technikai  készülékek alkalma-
zásától sem. Verne Gyula  könyveinek
olvasójaként tudtam, hogy ez a fejlő-
dés be fog állni, azt viszont kevésbé
hittem, hogy még életemben tanúja és
éppen alkalmazója lehetek a mobilte-
lefonnak, vagy az interneten való kap-
csolattartásnak, akár írásban,
beszélgetésben, vagy ami a szemtől
szembeni látást jelenti. Több mint 10
éve beszereltettem a számítógépet, a
hozzátartozó eszközökkel. Alkalmazá-
sát nagyrészt autodidaktaként sajátí-
tottam el. A munkámra gondolva
azonban kizárt, hogy a közeljövőben
teljesen felcseréljem a vásznat a képer-
nyővel. 

– Milyen az, amikor a számítógép
segítségével készít el egy műalkotást?
Nem túl gépies, nem erőltetett, lelketlen
az alkotás folyamata?

– Tudomást szereztem arról, hogy
különböző programok segítségével
képzőművészeti munkát is lehet „csi-
nálni”. Szándékosan kerülöm az alkotás

szó használatát. A klasszikus eljárások-
kal létrehozott alkotásoknak vagyok a
híve, olyan munkáknak, amelyet köz-
vetlen az emberi agy és kéz hoz létre. A
gép csak eszköze lehet, avagy segéd-
szerszáma az alkotásnak. 

– Könnyen elképzelhető az is, hogy
a technikai eszközök idővel háttérbe szo-
rítják, átalakítják a művészeteket.

– Az alkotás létrejöttében fő helyet
foglal el a lélek. Az emberi lélekből ki-
sugárzó erő rávetül az alkotásra egy
láthatatlan szita formájában, amit a
gép nem tud érzékeltetni, bevinni,
csak a kéz, a kezet mozgató szív és a
szellem. Maga a folyamat, amíg iz-
zadsz, kínlódsz, gyötrődsz, kerül bele a
munkába, amit úgy hívnak: lélek.

– Ha módjában állna, hogy válasz-
szon a hagyományos és a digitális, új-
szerű művészet között, melyik oldalra
billenne  a mérleg?

– Amint már említettem, nem va-
gyok híve az úgynevezett számítógé-
pes képzőművészeti munkáknak. A
hagyományos művészetre adnám a
voksomat.

– Térjünk vissza egy kicsit a régi-új
műterem kérdésére. Minden jel arra
mutat, hogy hamarosan visszaköltöz-
het… 

– Remélem, hogy még ez év folya-
mán visszaköltözhetek a Várba, az új
műterembe, ahol reményem van még
újabb vásznak létrehozására. Egyben
visszakapcsolhatom a műkedvelő kö-
zönséget egy-egy esztétikai megbe-
szélésre is. Remélhetőleg megoldódik
a kiállítás jellegű kapcsolattartás is, és
azon túlmenően, a műtermem helyet
biztosíthat majd a szónak, az iroda-
lomnak, magának a poézisnek, legyen
az könyvbemutató, avagy író-olvasó
találkozó. 

Kép és szöveg:
Nagy-Bodó Tibor
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Az Országos Kataszteri Hivatal által nemrégiben közzétett felmérés adatai szerint az 2013 első félévében
országosan 32 százalékkal nőtt a tavalyi év hasonló időszakához képest az ingatlan-tranzakciók száma.
Arra voltunk kíváncsiak, hogy Marosvásárhelyen érezhető volt-e ilyen mértékű fellendülés, emiatt Trella-
Várhelyi Tamás és Faluvégi Sándor helyi ingatlanközvetítőket kérdeztük tapasztalataikról.

MORGÓ

Tisztánlátás
Az utóbbi bő félesztendő helyi politikai és közéleti tör-

ténéseiből ítélve, mintha megélénkült volna az élet Ma-
rosvásárhelyen. Számos olyan eseménynek, esetnek
lehettünk tanúi, amelyek segíthetik a tisztánlátást. Ter-
mészetesen azok részére, akikben van még ilyen irányú
érdeklődés.  

Az idei esztendő kétségtelenül legfontosabb dátuma
március 10-e, az autonómiatüntetés napja. Ha szerencsé-
sen alakulnak a dolgaink, akkor innentől számítható majd
– az erdélyi, székelyföldi mellett – a vásárhelyi magyarság
öntudatra ébredése, megtépázott önbizalmának megerő-
södése.  Huszonhárom esztendő folyamatos kudarcélmé-
nye után, természetesen összefogással, most irányt
válthatunk. Feltéve, ha feladjuk a „kislépések” politikáját,
ami – legalábbis Vásárhely esetében – jól látható, hova
vezetett: mindennapi meghátrálásainkban már a falig ju-
tottunk. Innen már csak előre lehet lépni. 

Március 10-én vált nyilvánvalóvá, hogy nem az RMDSZ
az egyetlen szervezet, amely képes tömegeket megmoz-
gatni. Meggyőződhettünk: jó cél érdekében még képes ki-
állni az erdélyi magyarság. Az RMDSZ hatalmas hibát
követett el, amikor rosszul mérve fel a helyzetet, nem állt
az autonómiatüntetés mellé. Így jár az a politikai szerve-
zet, amelyben nem működik a negatív visszacsatolás,
amelyben nem tudják, nem akarják tudomásul venni, mit
akar, mit vár el tőlük a tagság.  

A vizsgált időszak másik üde foltja a Civil Elkötelezett-
ségi Mozgalom és a szülők ama maroknyi csoportja, akik
határozottan kiálltak amellett, hogy a 2-es iskola vegye
fel a Bernády nevet, illetve nyilvánosan tiltakoztak az ál-
talános iskolákból hiányzó magyar nyelvű feliratok miatt.
Ha minden területen ilyen karakánul viselkedő csoportok
követelnék jogainkat, ma nem itt tartanánk. Ne feledkez-
zünk meg a Romániai Magyar Orvos és Gyógyszerész Kép-
zésért Egyesületről sem, amelynek folyamatos és kitartó
tiltakozások által, sikerült napirenden és a figyelem kö-
zéppontjában tartani a magyar nyelvű orvos- és gyógy-
szerészképzés megoldatlan kérdéskörét.  

Az egyértelműen pozitívumként elkönyvelt történések,
események után most térjünk át a negatívumokra. Szá-
momra vitathatatlan: az autonómiatüntetést elutasító
RMDSZ-magatartás az esztendő eddigi legelhibázottabb
lépése volt. Aztán következik, hogy a Maros megyei szer-
vezet szinte-szinte beleegyezett abba – csak a közfelhá-
borodás térítette el ettől a szándéktól –, hogy a Városháza
és a Kultúrpalota nagytermei kettős nevet viseljenek.
Amolyan nyelvbotlás, a tudatalatti által befolyásolt, de
sok mindenről árulkodó elszólás lehetett a megyei elnök
„gettózása” is az önálló magyar tannyelvű általános isko-
lák szükségessége kapcsán, de az tény, hogy szarvashibát
követett el ezáltal. Szerintem a Digitális Város nevű pro-
jekttel kapcsolatosan is a rossz oldalra állta az RMDSZ-
frakció. Mindenesetre, ha azt kérdeznék, a Sapientia
rektorának vagy valamely városi képviselőnek a vélemé-
nyét tartom hitelesnek, mérvadónak e kérdésben, én az
előbbié mellett tenném le a garast. 

A végére hagytam a legfrissebbet: itt járt – előbb Vá-
sárhelyen, majd Kolozsváron – Bajnai Gordon. Igen, a
libás. Az, akinek politikai tábora a nem-re – azaz a magyar
állampolgárság könnyített felvétele ellen – szavazott a
szégyenteljes 2004. december 5-ei referendumon. A glo-
bális tőke, a multinacionális vállalatok és Hillary Clinton
kegyeltje „mintegy harminc vállalkozóval, gazdasági szak-
emberrel, illetve értelmiségivel – újságírókkal, egyetemi
tanárokkal, művészekkel – találkozott”. Igen kíváncsi len-
nék, kik voltak jelen azon a találkozón. Megérdemelnék,
hogy nyilvánosan „tiszteljük” nevüket. Nem egyébért, de
tudják: madarat tolláról, embert barátjáról.

Szentgyörgyi László

„Még a garázsárú lakásokra sincs kereslet”

Pénz nélkül a világ…
Közhely, de: minél több
van, annál több kellene. So-
hasem elég, soha nem va-
gyunk megelégedve azzal,
amink és amennyink éppen
van. Ha nőnek a bevétele-
ink, nőnek az igényeink.
Nem jó már a régi, újabb és
még újabb, modernebb és még
modernebb kell vagy kellene.
Észre sem vesszük, hogy egy idő
után csak pazarolunk, olyan
dolgokra vágyódunk, amikre
semmi szükségünk nincsen.
Amik nélkül nagyon jól meg-
lennénk, és amik nélkül nagyon
jól megvoltunk. Saját magunk
hajtjuk fejünket igába, leszünk
rabszolgái vágyainknak, le-
szünk éltetői a haszonélvezők-
nek, a szolgáltatóknak. És
csörtetünk, és törtetünk, és haj-
tunk, és stresszeljük magun-
kat…

Pedig egész jól megéltek
nagyapáink, dédapáink például
televízió vagy automata mosó-
gép nélkül is. Manapság olyan
sok az autó, akkora a forgalom,
hogy az már sok helyen elvisel-

hetetlen, és többen is azt állít-
ják, nem bírnak meglenni autó
nélkül. Pedig milyen jól meg-
voltak őseink is. A keresetünk
nagy részét fogyasztásainkra
költjük, fogyasztunk gázt, vizet,
áramot, internetet, digi tv-t, és
ki tudja, még mi mindent. 
Dédapáinknak nem voltak ilyen
szükségleteik. Gáz helyett fával
melegítettek, főztek, amit saját
erdeikből vágtak. (Nem volt
szükség a „hivatal” jóváhagyá-
sára!) A vizet a kútból merték –
amit maguk ástak – saját kezű-
leg, vederrel. Áram helyett kéz-
nél volt a lóerő, vagy a kézi erő.
A pataknál mostak, gyertyával
világítottak. Internet helyett, a
kalákában végzett munkák
során, a közösségben eltöltött
alkalmakon jutottak hírekhez,
információkhoz. Tévézés helyett
fonóba, színdarabos bálba,
templomba mentek. 

Ma már nincs az embernek
egy nyugodt perce, stresszeli a
zaj, a szennyezett levegő, az in-
formációözön, ami rázúdul, a
bizonytalanság, ami a jövőkép

felől dereng. És úgy gondolja,
ez az élet, így van ez rendjén, ez
a XXI. századi életmód. Úgy
gondolja, ez ellen semmit nem
tehet, haladni, sodródni kell az
árral, a pénzhajhász világgal.
Tűrni kell és alkalmazkodni,
pénzt, vagyont gyűjteni, hogy
legyen, hogy lássék. Hogy lás-
sák az emberek, hogy van au-
tója, nagy háza, a szomszédénál
lehetőleg nagyobb, van digi tv-
je, nem számít, milyen áron, de
van. 

Pedig lehetne másképpen is.
Egyre többet hallani olyan em-
berekről, akik évek óta nem
használnak pénzt. Hogy? Ilyen
is van? A mai modern világban?
Olvasom, hogy egy ír fiatalem-
ber már két éve egész jól,
stresszmentesen megvan pénz
nélkül. Saját kétkezi munkájá-
val fizet, előteremti, elkészíti
élelmét, kimossa, megvarrja ru-
háit, és fával tüzel. Nincs gondja
a számlák kifizetésére. Egy
német hölgy már másfél évti-
zede nem használ pénzt. Olyan
boltot működtet, amely a cse-

rekereskedelmen alapszik. Min-
dent el lehet cserélni mindenre,
és ez által mindene megvan,
amire szüksége lehet. 

Mindenképp jó hír az, hogy
hasonló boltokból vagy szolgál-
tatásokból egyre több van.
Mert, hogy olyanok is vannak,
akik egymást segítik ilyen vagy
olyan munkákban, díjmente-
sen, azaz viszontmunkáért. Pél-
dául az asztalos megjavítja a
borbély bútorait, amiért ez
megborotválja, megnyírja az
asztalost. Vagy az orvos meg-
gyógyítja a lakatost, aki cseré-
ben megjavítja az orvos lakásán
a zárakat. 

Vajon, ha csak ilyen boltok
és szolgáltatások működnének,
nem lenne-e jobb, nyugodtabb
a világ? Ha azt mondanánk:
holnaptól nem kell a pénz, meg
tudnánk-e élni? Vajon nem
jutna-e több időnk magunkra,
családunkra, az élet igazán fon-
tos dolgaira? 

Vajon milyen lenne pénz
nélkül a világ?

Nemes Gyula

„Nem hiszem, hogy ilyen
mértékben nőtt volna az ingat-
lan-eladások száma, és azt is
kétlem, hogy ez a statisztikai
adat valós lenne. Nem csak a vá-
rosunkban, de országos szinten
is túlzásnak tartom a 32 száza-
lékot. Tapasztalataink szerint
Marosvásárhelyen talán az év
első hónapjaiban kissé megug-
rott a tranzakciók száma, de
nem lényegesen. Az utána kö-
vetkező hónapokban pedig nem
hogy nem nőtt volna, hanem
városunkban, a 2012-es évhez
viszonyítva tovább csökkent az
eladások száma. És szomorú bár,
de ki kell mondani: továbbra is
mélyrepülésben az ingatlanpiac,
és szó sincs arról, hogy kilábal-
tunk volna a válságból” – érté-
kelte a helyzetet Trella-Várhelyi
Tamás.

Hasonlóan nyilatkozott Falu-
végi Sándor is, akinek elmon-
dása szerint a városban
február-márciusban érződött
némi fellendülés. Hozzátette: „A
32 százalékos növekedést túl-
zásnak vélem, legalábbis mi
nem tapasztaltunk ilyen mér-
tékű növekedést.”

Legkeresettebb 
lakások, negyedek

Arra a kérdésünkre, hogy
Marosvásárhelyen milyen ingat-

lanok iránt legnagyobb a keres-
let, Trella elmondta, hogy az
úgynevezett „középjó” lakásokat
keresik leginkább, és elenged-
hetetlen kikötésük a vásárlók-
nak, hogy ne legyen drága. „Az
idén leginkább 2-3 szobás in-
gatlanokat bocsátottunk áruba,
ugyanakkor a November 7 és a
Tudor negyedi lakások voltak a
legkeresettebbek. Amúgy az
utóbbi negyedben árusítják a la-
kások zömét” – állítja mindkét
ingatlanszakértő.

Ami a korosztályt illeti, a leg-
nagyobb vásárlási kedv a közép
korosztálynál – 35-40 évesek
körében – észlelhető, illetve a fi-
atal egyetemisták kérésére bo-
nyolítottak le több tranzakciót
az idén.

Trella kiemelte azt is, hogy,
ami a lakás állapotát illeti,
abban is a közepes minőségű és
árú ingatlanok a nyerők. „A na-
gyon drága lakásokra nyilván

kicsi a kereslet, de a rossz álla-
potban levőkre sincs, és a ked-
vezőtlen, a város központjától
távol eső negyedben lévő apart-
manokat, amelyek bár nagyon
olcsók – akár 5000 euróért is
meg lehet vásárolni őket –, még
a megszorult, szűkre szabott
zsebű vásárlók sem igénylik, ho-
lott ilyen árban néhány évvel ez-
előtt még egy garázst sem
lehetett vásárolni” – nyilatkozta. 

Várható-e fellendülés?
„Sajnos nem vagyok biza-

kodó. Annyira rossz állapotban
van a helyi ingatlanpiac, hogy az
új házak is, amelyeket 2008-
ban, a gazdasági válság előtt
építettek magánszemélyek,
azok is lakatlanul állnak” – ál-
lítja Trella. Elmondta, hogy az
említett lakások nem megfele-
lően felépített ingatlanok, hisz
a válság beállta előtt, amikor a
piac tetőzött, és a házárak roha-

mosan nőttek, olyan személyek
fogtak neki építkezni, nagy pro-
fit elnyerése reményében – cuk-
rászok, szabók –, akiknek
semmiféle szakképesítésük, ér-
zékük nem volt ehhez.

Trella magyarázta azt is,
hogy a vásárlási kedv kéz a kéz-
ben jár a gazdasági válsággal, és
a bankok kemény és még kemé-
nyebb feltételek mellett adnak
csupán kölcsönt, készpénzzel
meg kevesen rendelkeznek.
„Mindamellett, hogy az ingatla-
nok ára csökkenőben van, a vá-
sárlási kedv visszaesett. Azt
viszont fontos megemlíteni,
hogy akinek jelenleg stabil
munkahelye van és hitelképes,
az könnyebben vásárol lakást
most, mint 4-5 évvel ezelőtt,
mert az ingatlanok ára hozzáve-
tőlegesen felére csökkent. A
2008-ban 60 ezer euróba kerülő
két szobás lakást most 32-35
ezer euróért árulják” – mondta
Trella. 

Faluvégi Sándor sem derű-
látó, és állítja, hogy az ingatlan-
piac alakulása nagyban függ az
európai, romániai gazdasági
helyzettől, amelyek rajtunk kívül
álló tényezők, emiatt nem lehet
pontosan megjósolni, hogy mire
számíthatunk a jövőben.

Pál Piroska
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Hacsek és Sajó
– Jó napot, Sajókám! Mit

szól hezzá, hogy felgyűlt a fő-
nyeremény a hatos lottón, már
meghaladja a tízmillió eurót!
Mihez kezdene azzal a rahedli
pénzzel, ha megnyerné?

– Elfáradnék Monte-Car-
lóba, és betolnám a pirosra.
Vagy a feketére, még nem dön-
töttem el.

– Az egészet?!
– Persze. Tíz millából nem il-

domos garasoskodni.
– De csak ötven százalék

esélye lenne rá, hogy megdup-
lázza, és ugyanannyi, hogy elve-
szítse.

– Majdnem. Kell néha egy
kis adrenalin az embernek.

– Én valamit nem értek a ka-
szinókkal kapcsolatban: hogy éri
meg nekik?

– Na vajon?
– Komolyan: rengetegen ru-

letteznek, és a valószínűség-
számítás szerint kvázi
ugyanannyiszor nyernek,
ahányszor veszítenek, és ugyan-
akkora eséllyel jön ki bármelyik
szám 1 és 36 között, ahogy a fe-
kete-piros, páros-páratlan is.
Vagy nem?

– Maga kaszinószűz, vagy
csak egyszerűen agyalágyult?
Először is: a rulettkeréken nem
36 szám található, hanem meg-
bújik rajta egy szép kis sunyi
nulla is, sőt, pofátlanabb (több-
nyire amerikai) kaszinókban
még egy duplanulla is!

– Na és?
– Mit na és? Ez számszerű-

sítve azt jelenti, hogy hosszú
távon az összes megjátszott
pénz 2,7, illetve 5,3 százaléka a
kaszinóé. De a vastagját nem a
nullákból kaszálják…

– Hanem?
– Az emberi kapzsiságból.

Ugyanis gyakorlatilag senki nem
távozik nyerés közben, vagyis a
rulettasztaltól általában csóré
üleppel szokás feltápászkodni,
függetlenül attól, mennyit és
hányszor nyernek a játék alatt.
Kivéve, ha valamelyik paraszt-
nak akkora mázlija van, hogy
megjátszik egy számot, mond-
juk százezer euróval, és be is jön
neki. De a krupiék gondosan vi-
gyáznak, hogy ne legyen.

– Akkor ejsze maradok a lot-
tónál.

– Felőlem. Habár az se ve-
szélytelen: mivel a 6/49-es lottó
esetében durván tizennégymil-
lió kombináció létezik, statiszti-

kailag kábé ötvenszer nagyobb
az esélye annak, hogy halálra
gázolják, amikor megy szelvényt
vásárolni, minthogy megüsse a
főnyereményt. Nem vicc!

– Ennyi reszkírt bevállalok.
Azt tudta, hogy a helyettes fő-
tanfelügyelő, Illés Ildikó beteg?

– Mi baja őnaccságának,
kétoldali nemtörődömség, kró-
nikus indolencia vagy idült min-
denrendben-szindróma?

– Nem vagyok orvos. De biz-
tos hallotta, hogy a Liviu Rebre-
anu általános iskola magyar
szülői csoportja Illés meneszté-
sét kérte az RMDSZ-től, mivel-
hogy teljesen mellőzi saját
felelősségét a kövesdombi isko-
lában kialakult botrányokért.
Többször is felkérték: közvetít-
sen az igazgató és a szülők kö-
zött, de nem tette meg,
magyarán magasról tett az
egészre.

– Ezt én is olvastam; furton-
furt azt szajkózza ez az élő in-
kompetencia-szobor – akit az
RMDSZ, valamilyen megmagya-
rázhatatlan és infantilis makacs-
ságból kifolyólag továbbra sem
hajlandó lecserélni –, hogy
„minden rendben van”. Egy
olyan iskolában, amelyet már
több ízben is megbírságolt az
Országos Diszkriminációellenes
Tanács a magyar gyerekek disz-
kriminációja miatt!

– Ja. Továbbra is azt állítja: ő
mindent megtett az ügy békés
intézése érdekében, ezért nem
érzi hibásnak magát az évzárós
incidens miatt (sem). Idézem a
tanügy Kiszel Tündéjét: „Mond-
jak le és hagyjam félbe a mun-
kámat, miután szabadidőmet és
egészségemet feláldozva, a ma-
gyar oktatás érdekében dolgo-
zom?”. Na, ebből gondoltam,
hogy beteg.

– Azt képzelje el, akkor hol
tartanánk, ha csak munkaidő-
ben szorgoskodna a magyar ok-
tatás érdekében! Vajon Balogh
József RMDSZ-es tanácsos is
beteg? Merthogy készül lemon-
dani…

– Igen, de nem betegség,
hanem összeférhetetlenség
miatt.

– Kivel nem fér össze?
– Komplikált. Röviden: taná-

csos úr 2006–2010 között ösz-
szeférhetetlenségben állt, mivel
önkormányzati képviselőként és
az urbanisztikai szakbizottság
elnökeként hozzáfért a megyei

utak feljavítását és karbantartá-
sát célzó befektetési projektek-
hez. Tippelje meg, melyik cég
nyerte ebben a periódusban –
tiszta véletlenül – az útfelújítási
és karbantartási szerződéseket!

– A sajátja?
– Bingo! Méghozzá összesen

56-ot, csekély 5,54 millió euró
értékben. Akár öt évre is lesittel-
hetik.

– Na persze! Bizonyára
láncra verve fogják gályára hur-
colni, ahogy Nagy Zsoltot,
Oloszt, Borbélyt meg a többi pri-
gécet.

– Inkább azt mondja meg,
honnan szokott öltözködni.

– A szekrényből.
– Úgy értem, honnan vásá-

rolja a ruháit?
– Semmi köze. De miért?
– Mert úgy néz ki, hogy a

turkálóknak csengettek, vagy
legalábbis egy részüknek: a Pol-
gármesteri Hivatal határozatter-
vezete szerint az év végétől tilos
lészen használtruha-kereskedé-
seket működtetni, úgy a város
főterén, mint a környező utcák-
ban.

– Mivel indokolják?
– Azzal, hogy az utóbbi idő-

ben rengeteg rongyos nyílt a fő-
téren és annak közelében, és ezt
a zónát „a turizmus kéne fenn-
tartsa”. A város központi öveze-
tében elsősorban olyan üzletek
kellene helyet kapjanak szerin-
tük, amelyek nemcsak a helybé-
lieket, hanem a turistákat is
vonzzák, az ő igényeiket is kielé-
gítik.

– Érdekes mód az indokolat-
lanul sok, ronda pléh újságos-
bódé senkinek nem baszkurálja
a retináját! De vajon miket ter-
veznek árusítani ama turista-
mágnes boltokban?
Képeslapokat, várostérképeket,
gagyi kis urbángiccs szuvenír-
tárgyakat meg kirándulózöldsé-
get?

– Mi az a kirándulózöldség?
– Turistaparadicsom!
– Visszatérve a lottózásra:

maga mire költené a pénzt, ha
nyerne?

– Először is csináltatnék egy
Florea-szobrot.

– Nafene! Annyira imádja a
polgármestert?

– Annyira.
– Aztán miből öntetné ki

ama szobrot?
– Belőle!

Molnár Tibor

André Rieu – műholdas közvetítéses zenei előadás

A D’STARS cég a Marosvá-
sárhelyi Polgármesteri Hivatallal
együttműködve először hoz el a
3D Művész moziba műholdas
közvetítéssel átvett zenei elő-
adást.

Az érdeklődök először lát-
hatják mozivetítésben a keringő
királyát, André Rieu hegedűmű-
vészt, a Johann Strauss Zenekar
kíséretében. A 3 órás koncertet
Hollandiából, Maastrichtből
műholdon közvetítik.

Marosvásárhely Municípium
így csatlakozik azokhoz a romá-
niai városokhoz (Bukarest, Te-
mesvár, Kolozsvár, Brassó,
Nagyvárad, Suceava, Déva),
akik évről-évre sikerrel közvetí-
tik a hírneves művész maast-
richti koncertjét.

André Rieu 1667-es Stradi-
varius hegedűn játszik, a mű-
vész a Lions Rend lovagja
(Hollandia, 2002), a Művészetek
és Betűk Rendjének lovagja
(Franciaország, 2009), valamint
az Aranyérem birtokosa (Auszt-

ria, 2011).
A holland hegedűművész

zenészcsaládból származik,
klasszikus zenei környezetben
nőtt fel. Édesapja, id. André
Rieu, a Lipcsei Opera igazgatója
volt, emellett évekig dirigálta a
Limburgi Szimfonikus Zenekart.
A keringőkirály hegedülni a lüt-
tichi, a maastrichti és a brüsszeli
konzervatóriumokban tanult,
valamint Herman Krebberstől
vett magánórákat. Miután nem
vették fel a zeneakadémiára, el-
keseredettségében zenekart
alapított.Az 1990-es évek köze-
pétől kezdve utazza be a világot
Johann Strauss Zenekarral,
amely mintegy hatvan muzsi-
kusból áll. Azóta számtalan cd-
t, dvd-t jelentett meg.

A 2013-as maastrichti kon-
cert a legnagyobb szabásúnak
ígérkezik, amit eddig mozikban
vetítettek.

Mint minden alkalommal,
ezen közvetítés házigazdája is
Charlotte Hawkins, a Cinema-

Live műsorvezetője lesz. Char-
lotte biztosítja a koncert proló-
gusát, míg az előadás végén
meginterjúvolja André Rieu-t.

Az előadás időtartama
mintegy 180 perc, 15 perces
szünettel.

Az eseményre szombaton,
július 13-án 21 órakor a maros-
vásárhelyi 3D Művész moziban
kerül sor. A jegyek ára 30 lej,
amelyet a mozi jegypénztáránál
lehet kiváltani.

Médiapartnerek: Marosvá-
sárhelyi Rádió, Antena 1 Maros-
vásárhely, Radio ZU
Marosvásárhely.

A koncert trailere:  www.
youtube.com/watch?v=C6VWC
pP2a-A

A Marosvásárhelyi Polgár-
mesteri Hivatal arra kéri a
szülőket, akik a 2013–
2014-es tanévre bölcső-
débe íratnák gyerekeiket,

hogy tegyenek le kérést az il-
letékes bölcsődéhez, ahová
felvételt szeretnének nyerni.
Továbbá azokat a szülőket,
akik már benyújtották a kérel-

met, felkérik, újítsák meg azt.
A kérések benyújtásának ha-
tárideje július 15.

Dorin Florea 
polgármester

Közlemény

Azon személyek figyelmébe,
akik a Központi, Jeddi, Maros-
szentgyörgyi és Remeteszegi Vá-
rosi Temetőkben sírhelyeket
koncesszionálnak

A 2012. december 20-i 147-
es számú helyi tanácsi határo-
zattal jóváhagyott, a
marosvásárhelyi temetők szer-
vezésére és működésére vonat-
kozó szabályzat értelmében,

Kérjük, jelentkezzen a Teme-
tőigazgatóságnál:

– az évi karbantartási illeték
kifizetéséért;

– a sírhely koncesszionálásá-
nak tisztázásáért.

Kérjük, hozza magával az
alábbi iratokat:

– koncesszionálási irat (ere-
deti);

– halotti bizonyítvány (vagy
másolat), ha létezik elhunyt;

–  kibocsátott számlák és
nyugták.

Városi Temetők 
Szolgálata

A szülők 
figyelmébe
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Az oldalt szerkeszti: Czimbalmos Ferenc-Attila

A Maros KK nevezett az
Eurochallenge-kupába
Véglegessé vált, hogy nevezett az Eurochallenge-ku-
pába a Maros KK férfi kosárlabdacsapata. Június 24-
éig a klub minden szükséges iratot elküldött a FIBA
Europe müncheni címére.

Egy éve a román kosárlabda-szövetség arról döntött, hogy
a bajnokság első három helyezettje, valamint a kupagyőztes
kötelező módon részt vesz az európai kupasorozatokban. Mi-
után a Maros KK ezüstérmes lett a nemrég befejeződött idény-
ben, várható volt a nevezés, azonban mostanáig sok volt a
bizonytalanság, ugyanis a nevezéshez húszezer euró garanciát
kell letétbe helyezni, és a részvétel számos egyéb költséggel
jár. Ebből pedig (a garancia kivételével) csak akkor kap vissza
valamennyit a klub, ha bejut a legjobb tizenhat közé.Az Eu-
rochallenge-kupában július 5-én sorsolnak. Az első körben
32 együttes vehet részt, ha ennél több a jelentkező, selejtezőt
szerveznek. Még nem lehet tudni, hogy a marosvásárhelyi ko-
sárlabda csapatnak kell-e selejtezőt vívnia, de tekintve, hogy
ezüstérmes volt, a bajnok Asesoft pedig szabadkártyát kaphat
az Euro-kupában, minden bizonnyal eleve a csoportkör részt-
vevője lesz a vásárhely csapat. 

Ugyancsak a marosvásárhelyi kosárlabda csapattal kap-
csolatos hír, miszerint ötre nőtt a csapat idegenlégiósainak
száma, miután a montenegrói Ivan Ivanovic is szerződést írt
alá a következő idényre, aki csak a medgyesi Gaz Metantól
igazolt Marosvásárhelyre, akár csak Aleksandar Mladenovic
is. Leigazolásával Srecko Sekulovic vezetőedző a palánk alatti
„űrt”akarja betölteni, miután a bajnoki döntőben elsősorban
a gyűrű alatt szenvedett a csapat a Ploieşti elleni találkozókon.
Ivanovic jól dob távolról, de szükség esetén centerként is be-
vethető, ami rendkívül fontos lehet, hisz az előző idényben
Păltinișanu és Barro mellett nem volt egyetlen használható
játékos sem a palánk alatt. Az új keretben viszont már hárman
vannak, Mladenovic és Păltinișanu vegytiszta beállósként, míg
Ivanovic négyesként vagy ötösként.Ivanovic az ötödik idegen-
légiós a keretben, aki szerződést kötött a klubbal az új idényre,
korábban irányítóként Martinic, kettesként Peciukas, hármas-
ként Ciric írt alá, így gyakorlatilag minden poszton van egy
vendégjátékos, a belföldiek közül eddig Baczó, Jucan és
Păltinișanu jelenléte biztos.A keret összetételének kialakítása
folytatódik, még egy vagy két külföldit próbálnak a Maros KK-
hoz hozni, valószínűleg még egy magas játékost, illetve eset-
leg egy második irányítót. Mellettük belföldi kosarasokra is
szükség lesz, hiszen csak hat légióst lehet használni mérkő-
zésenként, esetükben azonban elég szűkös a választék, ezért
nehezebben is állnak kötélnek, illetve magas az áruk is.

,,Remélem, visszatérek
még Vásárhelyre”

– Interjú Ilyés Róberttel, a FCM volt labdarúgójával –
A csíkszeredai születésű Ilyés Róbert a 2011-2012-es idényben Marosvásárhelyen a FCM együttesénél ját-
szott, ahol 20 mérkőzésen két gólt szerzett az 1. ligában. Jelenleg szülővárosában gyerekedző, emellett
a helyi Csíkszereda FK D-osztályos együttesének játékos-edzője. A csapattal nemrég elvesztették a C-osz-
tályba való feljutásért vívott selejtezőt a Marosludas ellenében, ami nagyon megviselte a szakembert.

– Üdvözlöm! Hogy van? Rég
szólt a vásárhelyi újságolvasók-
hoz…

– Köszönöm szépen, egész-
ségileg jól vagyok, lelkileg vi-
szont kevésbé, hisz nemrég
elvesztettük a C-osztályba való
feljutásért vívott selejtezőt Ma-
rosludas ellen, ami engem (is)
igen megviselt. Nagyon szeret-
tünk volna feljutni, nagy remé-
nyeket fűztem a fiatal
csapathoz, de hát a tapasztalat-
hiány megmutatkozott, főleg
ebből kifolyólag buktunk el.

– Gyenge napot fogtak ki a
játékosok, vagy talán Maroslu-
das nem csak tapasztaltabb, de
jobb együttes is? 

– Sokkal tapasztaltabb játé-
kosai vannak a Marosludasnak,
akik már rég együtt játszanak,
hiszen a csapat gerince már
Nyárádtőn, az akkori C-osztá-
lyos csapatnál összeforrt. Az
első kapott gól után csapatunk
összeomlott. Egyenlíteni még
tudtunk, de nem a mi, megszo-
kott játékunkat mutattuk. A
Marosludas okosan, taktikusan
játszott, amikor kellett, húzta az
időt, amikor szükség volt rá, ki-
támadott. 

Most elölről kell kezdenünk
az egészet, jövőre újra meg kell
próbálnunk a feljutást. Bízom
abban, hogy harmadszorra si-
kerül. 

– Jelenleg mennyire bírna
meg Csíkszereda mint város egy
C-osztályos együttest? Támo-
gatja önöket az önkormányzat?

– Igen, támogat, de szerin-
tem megbírná a város a C-osz-
tályos csapatot. Ha feljutnánk,
még kerülne három új szponzor
is, legalább is megígérték, de
sajnos mi elpuskáztuk.  

– Amúgy minden dicséret a
Csíkszereda FK-t illeti, hiszen a
bajnokságot pontveszteség nél-
kül, toronymagasan megnyerte,
mindössze 6 kapott góllal…

– Kiegészíteném azzal, hogy
a Románia-kupa Hargita me-
gyei szakaszát is megnyertük,

csakhát – ismerjük be – gyenge
a Hargita megyei színvonal, s
nem játszottunk erős, ütőképes
együttesekkel a bajnokság
során. Látszott, hogy egy kemé-
nyebb, jobb focit játszó Maros-
ludas játéka megzavarta a
fiúkat. 

– Ön most gyerekekkel is fog-
lalkozik szülővárosában. Hogy
megy a munka?

– Lépésről-lépésre tanítom
a futball ABC-jét a gyerekeknek.
2005, 2006 és 2007-ben szüle-
tett gyerekekkel dolgozom,
vannak tehetségesek Hargita
megyében is, de csak a 2005-ös
születésűekkel fogunk játszani
a bajnokságban.

Csíkszeredában egyébként
folytatódik a labdarúgó-után-
pótlásképzés, a város minden
korosztályban indít csapatot a
bajnokságban. Jó hír, hogy az FK
U16-os és U18-as korosztályú
együttesei – egyedüliként Har-
gita megyéből – részt vehetnek
az országos bajnokságban.

– A felcsúti Puskás Ferenc
Labdarúgó Akadémia és a Csík-
szereda központú Székelyföld
Akadémia között partneri, illetve
szakmai kapcsolat létesült: a jö-
vőben 14–15 éves korig Csíksze-
redában, valamint az
alközpontokban (Székelyudvar-
helyen, Gyergyószentmiklóson,
Sepsiszentgyörgyön és Baróton)
egységes, magyarországi szak-
mai rend alapján zajlana a kép-
zés. Nemrég ön is részt vett a
felcsúti szakmai napokon, ahol
az utánpótlás-neveléssel kap-
csolatosan tartottak továbbkép-

zőt. Mennyire tarja fontosnak a
két labdarúgó akadémia közötti
együttműködést?

– Egyértelműen mintát je-
lent számunkra a felcsúti Pus-
kás Akadémia.  Remélem, hogy
minél hamarabb létrehozzák a
sportpályát és a sportszállót
Csíkszeredában, ahol majd el is
tudjuk szállásolni a gyerekeket,
persze a projekt megvalósításá-
ban a magyar kormány is segí-
teni fog. Bízom benne, hogy
idővel sikerül tehetséges Har-
gita megyei labdarúgókat ne-
velnünk. 

– Önnek Csíkszeredából in-
dult el labdarúgó karrierje, ját-
szott a Foresta Fălticeni, az Astra
majd a Rapid 1. ligás együttese-
inél is. Rövid külföldi kitérő után
(az azerbajdzsáni Khazar Lanka-
ran színeiben játszott), Brassó-
ban és Marosvásárhelyen is
futballozott az élvonalban. A
Rapid, ahol pályafutásának leg-
sikeresebb időszakát élte, most
komoly anyagi gondokkal küsz-
ködik, a FCM vezetőségében és
keretében is változások történtek
az utóbbi időszakban. Követi az
eseményeket?

– Igen, tudom, hogy a Ra-
pidnál is súlyos gondok vannak,
sajnos egy ember miatt sokan
szenvednek, lehet, másodosz-
tályba kerül az együttes. De a
törvények és szabályok betar-
tása mindenki számára köte-
lező. 

A FCM-vel kapcsolatos ese-
ményeket, híreket is követem.
Tudom, hogy új menedzser, új
edző jött a csapathoz, remélem,
hogy jó irányba mozdulnak el a

dolgok, s rövidesen újra első-
osztályos csapata lesz a város-
nak. Marosvásárhely
megérdemelné!

– Ön a hátsó ajtón keresztül
távozott Marosvásárhelyről, amit
nagyon bántak a szurkolók. Ez
most abszurdumnak hangzik, de
nem elképzelhetetlen: ha majd
idővel valaki megkeresné Ilyés
Róbertet, és felajánlaná, hogy
újra Marosvásárhelyen dolgoz-
zon, ezúttal edzőként, elvál-
lalná?

– Bármikor szívesen jönnék.
Úgy érzem, adósa maradtam
Marosvásárhelynek, mivel
akkor esett ki a csapat, amikor
én is még itt fociztam. Az igaz-
ság az, hogy én maradtam
volna a 2. ligában is, hogy visz-
szajuttassuk az együttest, de
Heleşteanu klubigazgató ezt
nem akarta. 

A Székelyföld-akadémia
működéséről

Tajti József, a Puskás Ferenc
Labdarúgó Akadémia ope-
ratív igazgatója, a minap
egy erdélyi napilapnak
adott nyilatkozatában is be-
számolt a közös tervekről: 

„A székelyföldi tömbma-
gyarság számára egy olyan tá-
mogatási központot szeretnénk
létrehozni, ahol tehetséges gye-
rekek számára kiváló képzést
tudnánk biztosítani, a legjobb-
aknak pedig az akadémiánkra
való kijutást is megoldanánk.
Azt tapasztaljuk, hogy a jó ké-
pességű székely gyerekeket a ro-
mániai szabályok miatt

leghamarabb tizenkét évesen,
legkésőbb pedig csak tizenhat
évesen lehet leigazolni. Ezért
kellene Székelyföldön egy olyan
magas szintű képzést biztosí-
tani, hogy 16 éves korig megta-
nulhassák a foci alapjait, utána
pedig a legjobbak átkerülhetnek
a mi akadémiánkra. Ugyanazon
egységes elvek alapján dolgoz-
nának, mint ahogy mi tesszük,
ugyanis gyökereink azonosak. A
szakanyagokat az edzőknek már
odaadtuk. Nem azt várjuk el,
hogy a romániai bajnokságok-
ban első helyen szerepeljenek, a
kisgyerekek számára egyébként
sem szabad eredménycentrikus
képzést tartani” – jegyezte meg
Tajti József.A neves magyaror-
szági szakember azt is el-
mondta, hogy a gyerekek 14
éves korukig saját településü-

kön tanulnának, majd a közép-
iskola megkezdésével beköltöz-
nének a csíkszeredai
kollégiumba, ahol folytatódna
a képzésük. A legügyesebbek
bármikor átkerülhetnek Fel-
csútra, a Puskás Akadémiára, a
többiek 14 éves korukig otthon,
helyi klubokban játszanának.
Ezt követően Csíkszereda orszá-
gos bajnokságokban szereplő
U16-os és U18-as csapataiban
szerepelhetnek. A 18 év betöl-
tése után, amennyiben nem
kapnak szerződést, a játékosok
visszatérhetnek anyaegyesüle-
tükhöz. 

A Székelyföld Akadémia
szakmai felügyeletét a Puskás
Akadémia látná el, az anyagi tá-
mogatást pedig magyar kor-
mányforrásokból biztosítják.
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Kedves rejtvényfejtők!
Ebben a hónapban ismét
játszunk! Aki úgy szeretné,
vegyen részt vetélkedőn-
kön, pályázza meg nyere-
ményeink egyikét!

Pályázatunk szabályzatán,
az Önök kérésére, egy icipicit
változtattunk: ezentúl elhagy-
juk az úgynevezett „bűvös”
számokat, így többé ezek nem
okoznak gondot a pályázati
szelvények kitöltésénél! A
szelvény, akár eddig is, a
hónap utolsó számában jele-
nik meg. Minden egyes júliusi

rejtvény megfejtését ezen kér-
jük eljuttatni szerkesztősé-
günkbe!

1.-2. díj: kozmetikai
gyógykenőcsöket, géleket tar-
talmazó csomagok – a Peter's
Beauty Shop, kozmetikai cik-
keket forgalmazó szaküzlet
ajándéka

3. díj: három hónapos elő-
fizetés a Központ hetilapra

Máris itt van első feladvá-
nyunk, lássanak hát hozzá!

Sok sikert kívánunk!

Marosvásárhely 1. számú, professzionális 

kozmetikumokat forgalmazó szaküzlete.
Peter`s Beauty Shop

SC. RUBICOMPRES 
DEMETER SRL.

1918 Dec. 1 sugárút 140/4
Marosvásárhely

tel.: 0265-220.341

RUBICOMPRES
ékszerüzlet

Marosvásárhely, 
Tamás Ernő utca, 
1. szám

Pályázat

Bolyai utca 

10. szám


