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

Vélemény

Csehül áll az Azomaros

A város fölött terjengő sárgás ködfelhő szinte
alig engedi szóhoz jutni azokat az „érzékeny”
személyeket, akik még hallatnák szavukat a
nyereséges, füsteregető vállalkozókkal szem-
ben. Így továbbra is marad Vásárhely névjegye-
ként a távolból is könnyen észrevehető
füstfelhő, valamint a lélegzetelállító, csípős am-
móniaszag. Továbbá az a szégyen, hogy nem
választottunk magunknak (nemzetiségtől füg-
getlenül), olyan politikusokat, akik meg tudták
volna állítani ezt a nemzetközi szinten is egye-
dülálló környezetszennyező tevékenységet. És
nem indult egyetlen olyan civil kezdeményezés
sem, amely a hatósági tehetetlenség ellenére,
hatékonyan fel tudott volna lépni a műtrágya-
gyárral szemben. Az ammóniaszag végleg el-
uralkodott Vásárhelyen.

>>> 3. oldal

Morgó

Ép mezben ép lélek?

Mindez annak kapcsán jut eszembe, hogy
helyi politikusok, sportvezetők, egykori élspor-
tolók élénk vitát folytatnak a vásárhelyi sport
helyzetéről. A vitát az önkormányzati képvise-
lőtestület néhány tagjának ama szándéka vál-
totta ki, hogy jelentősen megnyirbálja a
Városháza költségvetéséből a sport támoga-
tására szánt összegeket. Sportkedvelőként,
egykori sportolóként, de amúgy teljesen kívü-
lállóként, mondhatni a lelátóról, amolyan fe-
lelőtlen kibicként szólok magam is hozzá a
témához. 

>>> 4. oldal
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Társadalom
…ahol megáll az idő

A július 20-án Gernyeszegre látogatókat szívet-lelket
gyönyörködtető élmény várta. A Teleki-kastély épü-
lete és környéke ismét életre kelt, számtalan érdekes-
séggel vonzva az érdeklődőket. Az idén ugyanis már
harmadik alkalommal került sor a Gernyeszegi Kas-
télynapra. Az eseményt a Gernyeszegi Teleki Kastély
Egyesület, a Kós Károly Alapítvány, a Maros Megyei
Múzeum, a Megyei Könyvtár, a Teleki-Bolyai Könyvtár,
a Bolyai Farkas Elméleti Líceum, a Teleki Domokos Ál-
talános Iskola és az Arché Egyesület szervezte. 

Társadalom
„Marosvásárhely nem érett meg 
a közösségi kezdeményezésekre”
Lehet, hogy többen hallottak már, de mégsem elegen,
a már egy éve meghirdetett és elindításra kész vásár-
helyi közösségi kertről. Tömören megfogalmazva,
ezek olyan használaton kívüli területek, melyeket ma-
gánemberek önkéntes, önszerveződő közössége
művel meg. Külföldön olajozottan működik a rend-
szer, ám Vásárhelyen egyetlen érdeklődő akadt. Mol-
nár Józsefet, a kezdeményezés kiötlőjét a lehetséges
okokról, és a további tervekről kérdeztük.

>>> 3. oldal >>> 4. oldal

Tudnivalók a 8. oldalon)

Júliusi 
REJTVÉNYPÁLYÁZAT!

A képviselőház június végi ülésén a parlamenti többség jóváhagyta a környezetvédelemre
vonatkozó sürgősségi rendelet módosításait, amelyek értelmében öt évre csökkentették az
eddig tíz évre kibocsátott környezetvédelmi engedélyek érvényességét, illetve eldöntötték,
hogy Románia génmódosított növényeket termeszthet a Natura 2000 hálózatba besorolt
területeken.  Ez nyilván nem mindenkinek tetszik. A Sapientia EMTE Műszaki és Humántu-
dományok Kara Kertészmérnöki tanszékének docensét, dr. Balog Adalbertet kerestük meg,
akit arra kértünk, válaszoljon kérdéseinkre, hogy voltaképp miként is állunk, mit kell tudni
ezekről a génmódosított (GMO) növényekről, illetve ezek termesztéséről. 

Áldás vagy átok a növények
génmódosítása?

... nagyon sok GMO 
növényt  állítottak elő,
és ebből csak kevés  az,

ami engedélyezett. 
Be kell  ismerni, hogy
viszonylag rövid ideje

vagyunk velük 
kapcsolatban.

... nagyon sok GMO 
növényt  állítottak elő,
és ebből csak kevés  az,

ami engedélyezett. 
Be kell  ismerni, hogy
viszonylag rövid ideje

vagyunk velük 
kapcsolatban.
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Nyáresti 
orgonahangverseny

Július 25-én, csütörtökön 19
órától a Gecse utcai református Kis-
templomban (Stefan cel Mare utca
22. szám) kerül sor hangversenyre,
Molnár Tünde Takácsy Ignác orgo-
náját szólaltatja meg.

Soó Emma kiállítása
A Maros Megyei Képzőművé-

szeti Egyesület szervezésében jú-
lius 21-én Soó Emma festőművész
alkotásaiból nyílt kiállítás a maros-
vásárhelyi kövesdombi unitárius
templomban (Dávid Ferenc utca 1.
szám). A tárlat szeptember else-
jéig látogatható.

A Boszorkány a 
Csűrszínházban

Idén Móricz Zsigmond Bo-
szorkány című drámáját viszik
színre a mikházi Csűrszínház-
ban. A nyilvános főpróba idő-
pontja július 25-e, csütörtök, a
bemutatóra 26-án, pénteken
kerül sor, 27-én, jövő szombaton
pedig megismétlik a produkciót.
Az előadások 21 órakor kezdőd-
nek. Jegyek elővételben a Csűr-
színház idei évadjának
Facebook- oldalán, a

gyvajda67@gmail.com e-mail
címen, illetve sms-ben a 0744-
604-244-es telefonszámon fog-
lalhatók. Az elővételben
lefoglalt jegyeket előadás előtt
egy órával kell átvenni, ellen-
kező esetben továbbadják. Be-
lépőt a fennmaradt helyek
függvényében a helyszínen is
lehet váltani.

Vakációznak a bábok
Ezzel a címmel nyílt kiállítás

a marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági
és Gyermekszínház Nyomda
utcai székhelyén az előadásokon
szereplő bábokból. A tárlat na-
ponta reggel 9 órától 18 óráig
látogatható.

Albert Olga kiállítása
Albert Olga festményeiből

nyílt kiállítás július 4-én a ma-
rosvásárhelyi Rózsák tere 61.
szám alatti Deus Providebit Ta-
nulmányi Házban. A kiállítás au-
gusztus 8-ig látogatható.

A marosvásárhelyi 
Vármúzem nyáron 
megtekinthető kiállításai

Október 3-ig látogatható a
Leonardo Da Vinci zseniális talál-
mányai című kiállítás, amelyen
megtekinthető a nagy itáliai
lángész több híres találmányá-
nak rekonstrukciója, művészeti –
anatómiai munkája, tükörszo-
bája és a legfontosabb képzőmű-

vészeti alkotásainak elemzése.
Augusztus 10-ig látható Nagy
Pál (1929–1979), az erdélyi mo-
dern magyar festészet úttörőjé-
nek korszakalkotó munkáit
felvonultató kiállítás. A Kultúrpa-
lota fennállásának századik év-
fordulója alkalmából nyílt Vida
Árpád, a XIX–XX. századforduló
legjelentősebb marosvásárhelyi
festőművészének alkotásaiból
tárlat. Az időszakos kiállításon a
31 évesen elhunyt Vida 51 alko-
tása tekinthető meg. A Múzeum
hétköznaponként 9 és 16 óra kö-
zött, hétvégenként 10-14 óra kö-
zöttfogadja az érdeklődőket. Az
intézmény hétfőn zárva van.

Anna-bál 
a Haller-kastélyban

Idén július 27-én 19 órától
harmadik alkalommal szervezik
meg az erdélyi Anna-bált a ma-
rosugrai Haller-kastélyszállóban.
A bál hintós, pezsgős fogadással
kezdődik, majd bemutatkoznak
az első bálozók, fellépnek a
Dance Art tánccsoport táncosai,
díjazzák a bálkirálynőt. A bálon
zenél az Autostop zenekar, Koós
Éva magyar nótákat és népdalo-
kat énekel.
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NévnapokNévnapokKár kihagyni

Horoszkóp
Kos: A héten a munkahelyén lehet konfliktusa felettesével.
Igyekezzen higgadtan kezelni a dolgot. Párjával harmoni-
kus hetük lehet, őrizzék meg a kettejük között lévő egye-
tértést! Szingli? Megismerkedhet valakivel teljesen
véletlenül és váratlanul.
Bika: A héten energikus lesz. Kapcsolatában megtalálhatja
a nyugalmat, aminek köszönhetően kiegyensúlyozott
lehet. A héten a legszerencsésebb napja a péntek lehet,
anyagiak terén érheti szerencse. Ha egyedülálló, egy régi
ismerősével futhat össze a héten, aki felkeltheti az érdek-
lődését.
Ikrek: A héten sajnos veszteség érheti, és párjával apróbb
féltékenységi jelenet várható, amit tegyenek rendbe minél
hamarabb, ugyanis, ha sokszor visszatér a vita, az árthat a
kapcsolatuknak. Szingli? Még sajnos nincs itt az ideje, de
már nagy léptekkel közeleg.
Rák: Egy ismerősének szüksége lehet a segítségére a
héten. Bár nehéz lesz beiktatni, mindenképp tegye meg,
amit kér, mert hálás lesz érte. Később, ha önnek kell, ő is
bizonyára segít majd. Párjával kevesebbet lehetnek ket-
tesben a szokásosnál, de ne csüggedjenek, a hétvége az
önöké lesz!
Oroszlán: Kellemes meglepetés érheti a héten szerettei,
barátai részéről. Könnyekig meghatódhat, és örökké az em-
lékébe vésheti a pillanatot. Szerelmével a héten pajkosab-
bak lehetnek, mint valaha. Töltsenek együtt sok időt, és
élvezzék a forró pillanatokat!
Szűz: A héten rengeteg tennivalója lehet. Mind a munká-
ban, mind otthon összegyűlnek a dolgok, és ez megterhelő
lesz. Ha egyedülálló, egyik kollégája részéről tapasztalhat
szokatlan pillantásokat. Vajon csak képzelődik?
Mérleg: Kaphat egy szuper állásajánlatot a héten, amit
azonban jól gondoljon meg, elfogad-e! Egy interjút persze
megér, de az állás sok lemondással járhat. Kapcsolatában
béke és harc váltakozik, ami sajnos megviselheti önöket.
Ha nincs jó hangulatuk, inkább csak filmezzenek!
Skorpió: A héten balszerencse érheti, ami nagyon elszo-
morítja. Szerencsére párja és családja támogatása hamar
kihozhatja a mélypontról, és újult erővel mehet tovább. Ha
egyedülálló, a héten ígérkezhet egy forró flört, amiből
bármi lehet, akár életre szóló kapcsolat is.
Nyilas: A szokásosnál is könnyebben veheti az akadályokat
mind a munka, mind a magánélete terén. Párjával, úgy
érezheti, több időt kellene együtt töltenie. Szervezzen
meglepetésprogramot egyik nap munka után! Párja érté-
keli majd.
Bak: A héten nehezebben viseli a munkahelyi megterhe-
lést. Próbálja nem a párján kitölteni az egész napi feszült-
séget! Maradjon higgadt! Ha szingli, egyik exére bukkanhat
rá a közösségi oldalon, akivel kedve támadhat újra beszél-
getni.
Vízöntő: Ez nem az ön hete. Sorozatos bosszúságok érhe-
tik ugyanis a hét folyamán mind a karrier, mind a családi
élet és a szerelem terén. A hét második felében azonban
eljöhet egy várva várt történés, ami felvillanyozza, és elűzi
a sötét viharfelhőket.
Halak: Főleg a munka terén érhetik megpróbáltatások a
héten. A kemény munkának ugyanakkor meglehet a gyü-
mölcse. Főnöki dicséret, sőt, akár előléptetés is ígérkezhet.
Kapcsolatában kicsit ideje lenne lazítania, mert a nagy ra-
gaszkodás és féltékenykedés megfojthatja a párját.

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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Csehül áll 
az Azomaros

A Kultúrpalota kistermében került sor annak a szerződés-
nek az aláírására, amely a marosvásárhelyi vegyipari kombi-
nát egyik részlegének a korszerűsítését célozza. A
tudósításokból kiderül, hogy a fejlesztés által megnövelik a
termelékenységet, tehát elsősorban egy kapacitás-bővítő be-
ruházásról van szó, de ugyanakkor az energiahatékonysági
és környezetvédelmi feltételeken is javítani szándékoznak.
Ezzel a szerződéssel egy újabb tollvonást és egy újabb ígére-
tet kapott a város – konkrét megoldások helyett.

Pedig ígéretekkel már évek óta tele a padlás. Azt is meg-
szokhattuk, hogy időnként egy-egy politikai alakulat vezetői
a nyilvános fenyegetőzés eszközeivel élnek, de gyakorlatilag
minden marad a régiben. A tapasztalatok alapján elmond-
hatjuk, hogy bár látszólag a szavazatok száma a legfonto-
sabb, azért a pénz az úr. A visszatérő motívumként jelentkező
fenyegető nyilatkozatok és büntetések ellenére, még senki
sem bántotta a bizonyítottan is súlyos környezeti szennyezé-
seket okozó, de nyereséges vállalatot. 

A százéves Kultúrpalotában tartott rendezvényen részt
vett az a jobb napokat is megélt Maros megyei RMDSZ-kép-
viselő, aki környezetvédelmi miniszterként képtelennek bi-
zonyult ennek a problémának a megoldására. A nagy
dobveréssel beüzemeltetett mozgó laboratóriuma a sárgás
ködbe veszett, a török tulajdonosokat svájci beruházókra cse-
rélték, a műszaki fejlesztésekhez pedig egy cseh vállalatot
szerződtettek. Mindössze a környezetszennyezés maradt ne-
künk, vásárhelyieknek. A hatósági szigort felváltotta az en-
gedékenység, a tiszta környezet biztosítását pedig az
ígérgetés. A mostani szerződéskötéssel ennek a folyamatnak
egy újabb fejezetéhez érkeztünk. A várva várt „tisztulást”
azonban nem aláírásokkal, hanem a szennyező forrás meg-
szüntetésével lehetne elérni. A hangzatos szerződéseken túl-
menően a városnak ammóniamentes, tiszta levegőre volna
szüksége.

Persze a sok gyári alkalmazott mellett számosan élnek Vá-
sárhelyen olyanok, akiket kevésbé károsítanak a gyár szeny-
nyező elemei, akik közvetett módon ugyan, de úgymond a
füstből élnek – nem is akárhogyan. A város fölött terjengő
sárgás ködfelhő szinte alig engedi szóhoz jutni azokat az „ér-
zékeny” személyeket, akik még hallatnák szavukat a nyere-
séges, füsteregető vállalkozókkal szemben. Így továbbra is
marad Vásárhely névjegyeként a távolból is könnyen észre-
vehető füstfelhő, valamint a lélegzetelállító, csípős ammó-
niaszag. Továbbá az a szégyen, hogy nem választottunk
magunknak (nemzetiségtől függetlenül), olyan politikusokat,
akik meg tudták volna állítani ezt a nemzetközi szinten is
egyedülálló környezetszennyező tevékenységet. És nem in-
dult egyetlen olyan civil kezdeményezés sem, amely a ható-
sági tehetetlenség ellenére, hatékonyan fel tudott volna lépni
a műtrágyagyárral szemben. Az ammóniaszag végleg elural-
kodott Vásárhelyen.

Ferencz Zsombor

A Központ hetilap a következő 
előfizetési csomagokat ajánlja
kedves olvasóinak:

Előfizetési
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Hívjon telefonon és ügynökünk 
házhoz megy. tel.: 0741.240.892

Előfizetés:

3 hónapra 13 RON

6 hónapra 25 RON

12 hónapra 50 RON

„Marosvásárhely nem
érett meg a közösségi
kezdeményezésekre”

Mindez inkább utópisztikus-
nak, mint valóságosnak tűnik a
„pénzvilágban”, mégis létezik.
És nem valamiféle elvarázsolt,
világvégi hippikommünben,
hanem számos országban. Az
ilyen kertek nem csak élelmi-
szer előállításra alkalmasak,
ennél jóval több előnyt hordoz-
nak magukban. Segítségükkel
a gondozatlan, parlagon heverő
területek kapcsolhatók vissza az
aktív városi életbe, tevékeny kö-
zösségeket hív életre az együtt
dolgozók, a környéken lakók kö-
rein belül. Zöld terület nélküli
épületekben élők számára is le-
hetőséget teremt az önellátás
megvalósítására, ráadásul az
élelmiszerek beszerzési költsé-
geit is csökkenti. 

Kanadától Európáig sok
ilyen kert működik

A közösségi kertek elterje-
dése a második világháború
idejére nyúlik vissza, mikor fő-
ként Angliában, az élelmiszer-
hiányból fakadóan számos ilyen
kert született. Szép számmal
művelik ezeket Kanadától, Eu-
rópán át egészen az Egyesült Ál-
lamokig, ahol a mozgalom már
olyannyira sikeresen indult,
hogy 1944-ben a lakosság a
zöldségszükségleteinek 40%-a
származott a saját művelésű
kertekből.

Vásárhelyen 
egyetlen érdeklődő

Marosvásárhelyen ez még-
sem működik. Molnár József, az
Eco-Community Transilvania tu-
lajdonosának elmondása sze-
rint, a már egy éve működésre
kész közösségi kert-projekt
iránt egyetlen ember érdeklő-
dött. „Nagyernyében szereztem
meg a földterületet, előre kidol-
gozott, konkrétan kijelölt sza-

bály szerint sorsoltuk volna ki a
családonkénti három ár terüle-
tet, ők pedig kötöttségek nélkül
termelhettek volna a bármit
ott, mégsem mutatkozott sem-
miféle érdeklődés ez iránt” –
mondta el sajnálkozva Molnár,
aki egyébként közösségi boltot
is működtet, ám arra is minimá-
lis számú érdeklődő van, s azok
is többnyire lomtalanításra
használják a boltot.

„Csalódottan vettem tudo-
másul, hogy a város lakosai
nem fogékonyak erre, a csak
pozitív hozadékkal járó kezde-
ményezésre. A jelenlegi gazda-
sági válság indokolttá teszi e
kertek működtetését. De ennél
fontosabb körülmény is a mel-
lett szól, hogy minél több hely-
ben termelt, kis ráfordítással
előállított, egészséges élelmi-
szert fogyasszunk. Jelenleg a
gazdaságilag fejlett társadal-
mak nem beszélhetnek 
élelmiszer-önrendelkezésről:
kontinenseken át utaztatott, el-
lenőrizetlen körülmények kö-
zött, egészségre veszélyes
módon termelt élelmiszereket
fogyasztunk” – figyelmeztetett
Molnár, aki azt is hozzátette,
hogy a családoknak felajánlott
területen négy személynek ele-
gendő élelmiszert lehetne

megtermelni.
Szerinte a közösségi kertek

iránti igény magától értetődő
kellene legyen a nem nagyvá-
rosi színvonalon élő vásárhe-
lyiek számára, ugyanakkor a
városban él egy jelentős réteg,
amely falusi környezetben szü-
letett és nőtt fel, ám városra
költözött vagy költöztették, és
a kertészkedés, az élelem ház-
körüli megtermelése mellett
szocializálódott, de ők mégsem
érezték úgy, hogy ez hozzájuk is
szól. Az a tény sem elhanyagol-
ható, hogy a megművelendő
földterület közel van a város-
hoz, és akinek nincs birtokában
személygépkocsi, a város között
gyakran járó autóbuszjáratok-
kal is könnyűszerrel meg tudja
közelíteni Nagyernyét.

Mi lehet a 
közömbösség oka?

A kezdeményezés kiötlője el-
mondta, hogy a helyi médiában
többször is jelent meg a közös-
ségi kertről beharangozó, ismer-
tető, így nem hiszi, hogy az
információhiány lenne az érdek-
telenség oka. Emellett pedig a
Facebook közösségi portálon is
fiókja van a projektnek, ahol
több száz követője van. „Sajnos

a legtöbb ember a tévét bá-
mulja naphosszat, és panaszko-
dik, hogy mennyire rossz a
sorsa. Ám az ez ellen cselekvés
is Facebook-like-okban, és vir-
tuális petíciók aláírásában –
azaz pótcselekvésekben – merül
ki, amellyel az egyének lelkiis-
meretüket nyugtatják” – fejezte
ki aggodalmát.

Molnár az érdeklődés hiá-
nyát azzal is magyarázta, hogy
Marosvásárhely lakossága nincs
megérve a közösségi kezdemé-
nyezésekre. Ám felhívta a figyel-
met arra a sajnálatos tényre,
hogy a néhány évtizeddel ez-
előtt lezajló kollektivizálás ke-
serű szájízzel hagyta az ezt átélt
embereket, így a „közösségi” szó
leginkább negatív képzeteket
hív elő belőlük. „A lakosságot
óriási anyagi és lelki veszteség
érte a kollektivizálás során, így
a „beadni a közösbe” kifejezés bi-
zalmatlanságot, elutasítást idéz
elő bennük” – magyarázta.

Várható-e 
mentalitásváltás?

„Bizakodó vagyok, és nem is
szeretném feladni a harcot, mert
ez egy nagyon hasznos, és a kö-
zeljövőben elkerülhetetlen mű-
ködési formája lesz a
társadalomnak. Bár idő kell
hozzá, hogy a városon lakó sze-
mélyek felismerjék, de a kizáró-
lag individualizációra nevelő
világban a megmaradás kulcsa
a kis közösségekben rejlik. Azt
gondolom, hogy a fiataloktól
várható majd a változás: egy-
részt, mert ők nem élték át a
kommunizmust, a kollektivizá-
lást, így „tiszta lappal” indulnak,
másrészt köztudott, hogy befo-
gadóbbak, nyitottabbak az új-
donságok felé, mint az idősebb
generáció” – szögezte le az Eco-
Community vezetője. 

Pál Piroska

Lehet, hogy többen hallottak már, de mégsem elegen, a már egy éve meghirdetett és elindításra kész vá-
sárhelyi közösségi kertről. Tömören megfogalmazva, ezen kertek olyan használaton kívüli területek, me-
lyeket magánemberek önkéntes, önszerveződő közössége művel meg. Kertet varázsolnak az elhagyott
telekre, és zöldséget, virágot, fűszernövényeket, gyümölcsöt termesztenek rajta. A terményeket a tagok
többnyire nem eladásra, hanem saját fogyasztásra állítják elő, a kertészkedés mellett pedig nagy hang-
súlyt fektetnek a közösségépítésre, a városi környezet javítására.  A közösségi kert lehet a válságra adandó
válasz egyik lehetséges formája, de nem elfelejtendő a másik fontos eleme: a közösségi lét megteremtése
és működtetése.
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Ép mezben ép lélek?
A testedzésnek, annak amit ma sportnak nevezünk,

főleg a tömegsportnak a jelentőségét már a régiek fel-
ismerték, s a Iuvenálistól származó megfogalmazás –
mens sana in corpore sano – híven tükrözi annak lénye-
gét. Mindemellett a sport a társadalomban fel-felgyü-
lemlő feszültség, az agresszivitás levezetésének ideális
terepe is egyben. Ez történik a stadionokban, s nemcsak
magán a pályán, hanem a lelátókon is. Manapság – úgy
a XX. század elejétől-közepétől – éles határ választja el
a tömegsportot a hivatásszerűen űzött tevékenységtől,
az élsporttól. Az utóbbi ma már a komoly tömeghatású
szórakoztatóipar része, jelentős, a közember számára el-
képzelhetetlen nagyságú pénzek forognak benne, gyak-
ran maga a sportteljesítmény csak másodlagos, a
legfőbb a profit. A pénz körül forog ma minden a sport-
ban is. Hogy egy másik klasszikust idézzek: „kis pénz, kis
foci, nagy pénz, nagy foci”. 

Mindez annak kapcsán jut eszembe, hogy helyi po-
litikusok, sportvezetők, egykori élsportolók élénk vitát
folytatnak a vásárhelyi sport helyzetéről. A vitát az ön-
kormányzati képviselőtestület néhány tagjának ama
szándéka váltotta ki, hogy jelentősen megnyirbálja a Vá-
rosháza költségvetéséből a sport támogatására szánt
összegeket. Sportkedvelőként, egykori sportolóként, de
amúgy teljesen kívülállóként, mondhatni a lelátóról,
amolyan felelőtlen kibicként szólok magam is hozzá a
témához. 

Először is fontosnak tartom néhány alapvető dolog
tisztázását. Ajánlatos lenne nem megfeledkezni arról,
hogy egy országnak, egy társadalomnak három fő terü-
letre kell összpontosítania, azaz anyagilag is áldoznia
ahhoz, hogy jogot formálhasson a jövőre: az egészség-
ügyre, az oktatásra és a kultúrára. A sport, a tömegsport
pedig szervesen kapcsolódik az egészségügyhöz: egész-
séges, tartásos, küzdeni tudó fiatalság nélkül lehetetlen
jövőt építeni – ez talán mindenki számára egyértelmű.
Továbbá: ajánlatos élesen elkülöníteni a tömegsportot
az élsporttól, az előbbire minden magára adó közösség-
nek – anyagi lehetőségeinek függvényében – köteles-
sége áldozni. 

Az élsport esetében már más a helyzet, számtalan
példát ismerünk arra vonatkozólag, hogy mit és hogyan
lehet, érdemes tenni. Konszolidált demokráciákban át-
látható „játékszabályok”, jogilag teljesen tisztázott kö-
rülmények között történik a sport közpénzből való
támogatása. Nálunk, tudjuk, egészen más a helyzet, itt
a szabályok csak arra valók, hogy megkerüljék őket, a
törvényekbe előre beépítik az annak kijátszását meg-
könnyítendő kiskapukat. Köztudomású: Romániában a
sportból – magukon a sportolókon kívül – sokan jól
megélnek, egyesek elképesztően magas jövedelmekre
tesznek szert, akkorákra amekkorákat az élet más terü-
letén tevékenykedők még elképzelni sem tudnak. Tehát
világos a teendő: tiszta vizet kell önteni a pohárba, vilá-
gos törvények szerint kell szabályozni a sportéletet. El-
sőként is tisztázni kell: van a futball és a többi sport.
Legalábbis tájainkon, ahol a foci iránt többen érdeklőd-
nek, mint az összes többi sport iránt együttvéve. A lab-
darúgásnak tehát más elbírálás jár, mint a kevésbé
népszerű, tehát szponzorokban is szegényebb egyéb,
akár olimpiai sportágaknak. A hivatásos labdarúgókat
foglalkoztató kluboknak szerintem nem jár a közpénz-
ből, más sportágak esetében – különösen, ha eredmé-
nyesek – viszont igen. Általános gyakorlattá kellene
tenni, hogy közpénzt kizárólag az utánpótlás-nevelésbe
kell és szabad fektetni. Merthogy az – főleg, ha jól fel-
készült, komoly szakemberekre bízzák – többnyire meg-
térül. És ez érvényes minden sportágra. Még Vásárhelyen
is. 

Szentgyörgyi László         

A július 20-án Gernyeszegre látogatókat szívet-lelket gyönyörködtető élmény várta. A Teleki-kastély épü-
lete és környéke ismét életre kelt, számtalan érdekességgel vonzva az érdeklődőket. Az idén ugyanis már
harmadik alkalommal került sor a Gernyeszegi Kastélynapra. Az eseményt a Gernyeszegi Teleki Kastély
Egyesület, a Kós Károly Alapítvány, a Maros Megyei Múzeum, a Megyei Könyvtár, a Teleki-Bolyai Könyvtár,
a Bolyai Farkas Elméleti Líceum, a Teleki Domokos Általános Iskola és az Arché Egyesület szervezte. 

Gernyeszegi  Kastélynapok

„…ahol megáll az idő”

A jelenlegi gernyeszegi Te-
leki-kastély helyén egy közép-
kori vár állt. A gernyeszegi várat
és birtokot Teleki Mihály kancel-
lár szerezte meg 1674-ben, és
leszármazottai birtokolták egé-
szen 1949-ig. Ezt a várat 1772-
ben gróf Teleki László
lebontatta és elkezdték a jelen-
legi kastély építését. A kastély
több szakaszban épült fel, a
végleges formáját csak 1802
körül nyerte el. Az épület ba-
rokk stílusban készült, ponto-
sabban az ún. Grassalkovich –
vagy gödöllői – stílusban,
amely több Budapest környéki
kastélyra jellemző. A kastélyt
körülvevő angolpark a XIX. szá-
zad elején alakult ki és gróf Te-
leki Józsefnek köszönhető.
Birtokosai, illetve lakói közül
megemlítjük Teleki Józsefet, aki
európai utazásai során magával
Voltaire-el és Rousseau-val is
találkozott, Domokost a törté-
netírót, és Gézát a „festők gróf-
ját". A kommunista rendszer
megszilárdulása, az 1949-es ál-
lamosítás után a kastélyban TBC
preventórium működött egé-
szen 2010-ig. Ettől az évtől
kezdve szabad a kastély.

Az Udvarmesterek a Teleki
család mellett állnak

A közelmúltban egy fiatal
értelmiségiekből álló csapat
verbuválódott Udvarmesterek
néven. A csapat egy vetélkedőn
való részvétel céljából jött létre,
felkarolva a gernyeszegi Teleki-
kastélyt. A sikeres verseny után
azonban a csapat tagjai úgy
gondolták, hogy ezt a tevé-
kenységet folytatni kell. Az épü-
lettel való foglalkozás, törődés
tehát nem szűnt meg a verseny
lejártával. Mivel intézmény mű-
ködött benne, a kastély állapota
viszonylag jó. A jövőbeni sorsá-
ról nem lehet még konkrétu-
mokat tudni, de vannak
elképzelések. Az Udvarmeste-
rek mindenben a Teleki család
mellett állnak, és próbálnak se-
gíteni, hogy a kastély újra el-
nyerje régi szépségét, és a
közösség része legyen, mint
ahogyan volt 1949-ig. Ugyan-
akkor fontos a több évtizedig el-
zárt műemlék és lakóinak
történetét megismertetni a
nagyközönséggel.

A Teleki Tékából 
kölcsönzött könyveket 
csodálhattak meg

Az idei kastélynapra elláto-
gatók a kovácsolt vaskapun be-
lépve, a hajdani várárok fölött
húzódó hídról már szemügyre
vehették az impozáns épületet
és csodálatos, regénybeillő kör-
nyékét. Aki feltekintett a kas-
télyra, azonnal észrevehette az
erkélyre tűzött kis koronás ma-
gyar zászlót, illetve a székely lo-
bogót. Letekintve a kis tóra,
szembetűnt az ácsolt kis palló,
ami a partot köti össze a szige-
tecskével, és ami még tavaly
nem volt ott. A kapun belépve
a kastéllyal kapcsolatos szóró-
lapokat vagy könyveket vásá-
rolhatott az ember. Innen ódon
kőlépcső vezet az emeleti
részbe, ahol a díszteremben és
a szomszédos helységekben a
Teleki család hajdani tagjaival
ismerkedhetett meg az érdek-
lődő, a kiállított fényképek és
rövid ismertetők segítségével.
A tárlókban a Teleki Tékából köl-
csönzött könyveket csodálhat-
ták meg, amelyeknek szerzői a
Teleki család jeles tagjai.
Ugyancsak szemet gyönyörköd-
tetőek a régi időkről mesélő
csillárok, csempekályhák, búto-
rok, evőeszközök…

A kastélypark ékessége a
hajdani várárokban kiala-
kított mesterséges tó

Ha a lépcsőmászásban és
nézelődésben elfáradt a láto-
gató, egyik teremben leülhetett
megpihenni, és filmet nézni a
kastély történetéről, annak
fénykoráról és kifosztásáról. A

kikapcsolódást, pihenést, szel-
lemi feltöltődést a kastélypark-
ban tett sétával lehetett
fokozni. Itt az évszázados farit-
kaságok árnyékában, megcson-
kult szobrok társaságában
megállni látszik az idő. Az átla-
gosnál bővebb fantáziával
megáldott látogató cilinderes
urakat is virágos kalapos úrhöl-
gyeket képzelhetett a sétá-
nyokra, amint kart karba öltve
sétálgatnak, társalognak. A
park ékessége a Margit-forrás
és a hajdani várárokban kialakí-
tott kis mesterséges tó, amely-
nek közepén sziget látható. A
szigeten pad van, ahol ugyan-
csak pihenni lehet, vagy fotóz-
kodni. 

„Szeretnénk hagyományt
teremteni a gernyeszegi
Teleki kastélybálnak is"

Az idei rendezvény sikeréről,
látogatottságáról Kálmán Attila
történészt, a kastélynap egyik
szervezőjét kérdeztük: „Nagyon
sikeres volt a 2013-as Gernye-
szegi Kastélynap. A tavalyihoz
képest sokkal többen jöttek el,
úgy saccoljuk, hogy 1 200 láto-
gatónk volt. Ebben a számban
nyilván nincsenek benne azok,
akik a koncertre vagy a bulira

érkeztek” –nyilatkozta lapunk-
nak Kálmán Attila. 

A jövőbeni terveikről a tör-
ténész elmondta, hogy min-
denképpen szeretnék folytatni
az elkezdett munkát és jövőben
is megszervezni a bált és a kas-
télynapot. „Mondhatjuk úgy is,
hogy a kastélynap már hagyo-
mány, hiszen a harmadik alka-
lommal került megszervezésre.
De ugyanígy szeretnénk hagyo-
mányt teremteni a gernyeszegi
Teleki kastélybálnak is, ami az
idén május 25-én került először
megrendezésre" – mondta Kál-
mán Attila. 

Nemes Gyula
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A képviselőház június végi ülésén a parlamenti többség jóváhagyta a környe-
zetvédelemre vonatkozó sürgősségi rendelet módosításait, amelyek értelmé-
ben öt évre csökkentették az eddig tíz évre kibocsátott környezetvédelmi
engedélyek érvényességét, illetve eldöntötték, hogy Románia génmódosított
növényeket termeszthet a Natura 2000 hálózatba besorolt területeken. 
Ez nyilván nem mindenkinek tetszik. A Sapientia EMTE Műszaki és Humántu-
dományok Kara Kertészmérnöki tanszékének docensét, dr. Balog Adalbertet
kerestük meg, akit arra kértünk, válaszoljon kérdéseinkre, hogy voltaképp
miként is állunk, mit kell tudni ezekről a génmódosított (GMO) növényekről,
illetve ezek termesztéséről. 

Áldás vagy átok a növények génmódosítása?

– Professzor úr, ön szerint
mennyire szükségszerű a gén-
módosított növények termesz-
tése és forgalmazása?

– Mindenekelőtt azt szeret-
ném elmondani, hogy a GMO
növények védett területeken
belüli termesztésével nem értek
egyet. A védett területek státu-
sza előírja, hogy minden ilyen
tevékenység esetén egy tudo-
mányos tanácsnak kell dönte-
nie, hogy ezt engedélyezi-e
vagy sem. Eddig szükség volt a
megyei növényvédelmi hivatal
jóváhagyására a GMO növények
termesztéséhez a nem védett
területeken is. A másik dolog,
hogy a nagyközönség számára
is fontos kultúrnövények közül
a MON810-es hibrid kukorica
volt engedélyezett Európában,
ami a kukorica moly – egy kár-
tevő lepke – elleni rezisztenciát
tartalmazó géneket hordozza.
Ezt sem fogják adott környezeti
régióban termeszteni azért,
mert nem adottak a feltételek.   

– Voltaképp mi a génmódo-
sítás, mit kell erről tudni?

– Nagyon általánosan az a
folyamat, amely során egy
adott növénybe egy számára
idegen gént visznek be mester-
ségesen, ami egy másik szerve-
zetből származik. Erre több
lehetőség is van. Ezek a gének
a kukorica esetében, megter-
melik azt a fehérjét a növény-
ben, ami nagyon specifikusan
csak a kukorica moly lárváját
pusztítja el. Ezáltal a kapott
transzgénikus élőlény, fajide-
gen örökítő-anyagot is hordoz.
A genetikailag módosított élő-
lény (GMO) esetében a módosí-
tás az ivarsejtekre is kiterjed,
tehát az élőlény öröklődő meg-
változtatásáról van szó.

– Mit kell tudni a génmódo-
sított (GMO) növényekről?

– Eddig a világon közel ezer
transzgénikus növényt fejlesz-
tettek ki. 

Ezek közül kiemelkedő gya-
koriságú a növényvédelemben
a herbicid, vagyis a gyomirtó
szerek elleni rezisztencia. Ilyen
a glufozinát – burgonya, do-
hány, kukorica, lucerna, cikória,
nyár, rizs, szója, cukorrépa, pa-

radicsom; a glifozát – dohány,
kukorica, nyír, gyapot, káposz-
tafélék, len, szója, cukorrépa,
paradicsom; a szulfonilurea és a
bromoxinil gyomirtó szerek re-
zisztenciájával foglalkozó kibo-
csátások száma. Egy jelentős
része a fejlesztéseknek a ter-
mesztéstechnikai problémákon
igyekszik javítani, itt a hímste-
rilitást – lucerna, karfiol, cikó-
ria, repce, dohány; a késleltetett
érésű paradicsomot és a jobb
beltartalmi értéket – sárga-
répa, kukorica, repce, rizs, szója,
napraforgó, dohány megcélzó
fejlesztések. 

Pár konkrét példa: a Nápoly
környékén termesztett San
Marzano paradicsomfajta sú-
lyos víruskárosodást (CMV)
szenvedett. A termőterület 90
százaléka megsemmisült. Tudni
kell azt, hogy a fertőzést levél-
tetvek terjesztik. Genetikai mó-
dosítással a paradicsomfajtát
„immunissá” tették a CMV bu-
rokfehérje ellen. Pennsyilvani-
ában az őszibarack és nektarin
ültetvényeket a szilva himlő
vírus fertőzése miatt ki kellet ir-
tani.  A szilva himlő vírus vé-
dettség vírus burok fehérje
elleni immunitást eredményező
genetikai módosítással kivéd-
hető. A védettség a fertőzött
fákon oltvánnyal is megold-
ható. Ezeket a módosításokat
nem sikerült bevezetni a ter-
mesztésbe!

Az EU-n belül nincs határo-
zott álláspont a génmódosított
növényeket illetően. Egyes or-
szágok, mint Magyarország is,
moratóriumot vezetett be, va-
gyis teljesen tiltja a termesztést. 

A genetikai módosítás a ki-
választott növények „in vitro”
tenyészetében történik. Ezt kö-
vetően a kultúrából növényeket
kell regenerálni, majd szántó-
földi kísérletekkel kell igazolni
a genetikai módosítás növény-

szintű manifesztációját és stabil
öröklődését. Ezt követően a ge-
netikailag manipulált növények
a klasszikus nemesítés, fajtami-
nősítés rendszerén keresztül
válhatnak minősített fajtává,
ami a növénytermesztési alkal-
mazás feltétele.

– Hol vannak, és miként mű-
ködnek a Natura 2000-es terüle-
tek.  

– Az ország területének
közel 22 százaléka ide sorolta-
tott. Egyesek vizes élőhelyeken,
mások magashegyi élőhelye-
ken vannak. Maros megyében
nem látom, hogy ezeken a terü-
leteken egyáltalán megérné,
vagy adott esetben környezeti
feltételek lennének a GMO nö-
vények termesztéséhez. Ha len-
nének is erre próbálkozások,
valószínű, hogy engedélyhez
kötnék. Szerintem a lobbi miatt
az ország déli részén lévő ilyen
területek a célpontok.

– Beszéljünk egy kicsit az
élettani hatásokról. Merre billen
a mérleg? Pozitív, avagy negatív
hatásokra kell várni?

– Erre a kérdésre nehéz vá-
laszolni. Amint az látható, na-
gyon sok GMO növényt
állítottak elő, és ebből csak
kevés az, ami engedélyezett. Be
kell ismerni, hogy viszonylag
rövid ideje vagyunk velük kap-
csolatban. A kérdést úgy vizs-
gálnám inkább, hogy az eddigi
növényvédőszeres termesztés-
hez képest mi lesz az eredmény.
Magyarországon például kb. évi
30 ezer tonna vegyszer jut ki a
környezetbe. Könnyű kiszá-
molni, hogy ez a 10 millió la-
kosra nézve mennyi. Ha ezt
Európára vonatkoztatjuk, úgy ez
nagyságrendekkel lesz nagyobb
mennyiség. A sok aktív klórt
tartalmazó szer bizonyítottan
rákos elváltozást (mellrák)

okoz. Ezekkel lassan száz éve
együtt élünk, így időszerűnek
látnám ezek tükrében nézni a
GMO növények létjogosultsá-
gát.

– Tévhitek és tudatosan fél-
remagyarázott információk is
vannak bőven...

– Igen, ilyenekkel is talál-
kozni! Mindkettőből, mármint a
tévhitből és a valótlan informá-
ciókból is van elég! Íme, egy
példa: a hónapokig kizárólag
GMO kukoricával etetett patká-
nyoknál kimutatható a májsej-
tek elváltozása. Ez lehet egy
(hibás) információ, hogy igen,
veszélyes, de a gond ezzel, hogy
a patkánynak nem egy minden-
napi tápláléka a kukorica, mivel
mindenevő, így élettanilag
minden bizonnyal más, nem
GMO növényi táplálék is ha-
sonló eredményt adott volna.
Ez egy példa arra, hogy miként
lehet valamit úgy manipulálni,
hogy az tömegek véleményét a
kívánt irányba változtassa. 

– Kiknek ajánlott, és kiknek
nem a GMO növények fogyasz-
tása?

– Nem hiszem, hogy ezt a
cégek vagy a termesztők ajánl-
ják. Mindenki eldöntheti, hogy
megvásárolja-e vagy sem. Eu-
rópában a termékeken fel kell
tüntetni, ha azok transzgént
tartalmaznak. Alapvetően egy
tudatos vásárlónak nem okoz
gondot a felismerés. 

Ahogyan azt egy kenyai is-
merősöm mondta: „… mi itt
Európában el vagyunk kényez-
tetve”.  Aki naponta háromszor
jól akar lakni, annak könnyű
morális képleteket felállítani.
Ugyanakkor így könnyű eldön-

teni, hogy mit akarunk, és mit
nem.  

Tudni kell azt, hogy a fejlesz-
tők ezt már rég felismerték. A
kutatások és fejlesztések egy
része a növények beltartalmi
értékének a javítási irányába
halad. Így sikerült növelni pél-
dául (25-100 százalékkal) a
repce és a szója lizin tartalmát.
Más növények (banán) antibio-
tikumokat tartalmaznak. Eze-
ket a GMO növényeket
szegényebb földrészeken akar-
ják meghonosítani. 

– Amennyiben a GMO növé-
nyek megjelennek a piacon, be-
folyásolják majd az árakat?

– Nem törvényszerűen, a
GMO növények mögött is nagy
befektetések vannak, amit visz-
sza akarnak szerezni. Olyan or-
szágokban (USA), ahol minden
termék jelen van, ott viszonylag
reálisak az üzleti árak. Egyér-
telmű, hogy a Bio termékek
többe kerülnek, de mindez nor-
mális és megmagyarázható.
Erre is lenne egy példám. A Gol-
den rice, vagyis az arany rizs
esete. Azért alították elő, mert
a világon kb. 124 millió beteget
regisztrálnak korai vaksággal.
Ez a betegség szemidegek
rendellenes fejlődése miatt, az
A-vitamin hiánya miatt alakul
ki három éves kor körül.  A mér-
leg: évi 1-2 millió haláleset és
fél millió vakság. Az a jelenség
ott figyelhető meg, ahol a fő, és
mondhatni egyetlen táplálék a
rizs. Hát ezért hozták létre a
génmódosított rizst, amelyben
három idegen gén – 2 növény
és 1 baktérium eredetű gén –
bevitelével kiváltották a karotin
termelést és raktározást a rizs-
szemekben. Ennek a fogyasz-

tása kivédené az A-vitamin hi-
ányát. Humanitárius okok
miatt: az előállító cég lemon-
dott a licenc-jogokról, hogy a
termék olcsóbb legyen.

– Ha önön múlna, akadá-
lyozná, vagy segítené a már
többször említett növények itteni
jelenlétét?

– Nem akarom a kérdést ki-
kerülni, ezért a válaszom is-is.
2006 óta veszek részt ilyen úgy-
nevezett entry tesztelésekben,
amelyek során termesztésben
vizsgáljuk a GMO kukoricában
termelődő idegen fehérjék ha-
tását a nem célszervezetekre,
mint például ragadozó rova-
rokra. Van olyan vizsgálatunk,
amely során közel félmillió
rovar egyedet fogtunk be
három év alatt és hasonlítottuk
a kontroll, nem GMO kukoricá-
hoz. Eddig minimális különbsé-
get sem tudtunk kimutatni. Ha
ésszel és minden előírást be-
tartva olyan növények termesz-
tése lenne a kérdés, amelyek
beltartalmilag például többlet
fehérjetermelésével, egyes el-
maradott területek gazdaságát
növelhetnék, vagy szárazságtű-
rőbbek (amire minden bizony-
nyal egyre inkább igény lesz),
akkor meg kell majd fontolni a
termesztést ott, ahol ez eddig is
folyt (természetesen nem vé-
dett területeken). A gyomirtó-
szer rezisztenciával szemben
viszont komoly fenntartásaim
vannak. A gyomnövényeknél
hamar kialakult például a glip-
hosate rezisztencia. A majdnem
mindenre rezisztens „szuper-
gyomok”, úgy hiszem, ma már
mindenki számára ismeretesek.      

Nagy-Bodó Tibor

Dr.  Balog Adalber t
az egyetemi és magiszteri
tanulmányait a Babes-Bo-
lyai Tudományegyetem Bi-
ológia-geológia Karán,
Biológia és Biocönológia
szakokon végezte 1998-
ban. Doktori fokozatot a
Budapesti Corvinus Egye-
tem Rovartani

Tanszékén szerez 2003-
ban „summa cum laude”
minősítéssel. Posztdoktori
tanulmányait a Friedrich
Schiller Egyetem Ökológia
Intézetében Németország-
ban és a Yale Egyetem
(USA) "Greeley Memorial"
laboratóriumában végezi.
2008-tól docens a Sapien-
tia EMTE Műszaki és Hu-
mántudományok Karának
Kertészmérnöki tanszékén. 

... nagyon sok GMO növényt 
állítottak elő, és ebből csak kevés 
az, ami engedélyezett. Be kell 
ismerni, hogy viszonylag rövid ideje
vagyunk velük kapcsolatban.
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TOLDI – THE MOVIE

KÖZPONT: – Kedves Andy
Vajna, mennyiben követi a for-
gatókönyv az eredeti művet?

ANDY VAJNA: – Well, én sze-
rettem volna minél többet
megtartani belőle, de a prodjú-
szertársaim azt akarják, hogy
több legyen benne az eksön,
ezért a script, vagyis a forgató-
könyv néhol eltér kicsit az
Arany-műtől.

K: – Gondolom, úgy fog kez-
dődni, hogy Toldi áll és nézi a
porfelhős országutat…

V: – Úgy.

K: – Aztán megjelennek a vi-
tézek, és a vezérük felteszi neki a
jól ismert kérdést: „Hé, paraszt!
Melyik út megyen itt Budára?”.

V: – Well…, itt az első vál-
toztatás: not vitézek jönnek ló-
háton, hanem  feketeruhás
emberek big fekete kocsikkal, és
azt kérdezik tőle, hogy látott-e
ríszöntlí arrafelé jú-ef-ókat…

K: – Micsoda?! Ufókat?!
V: – Ja. Erre mondja nekik a

Nicholas…, vagyis Miklós,
hogy nem, és azzal el is men-
nek…, de először egy szpesöl
divájsszal kitörlik neki a rövid-
távú memóriáját.

K: – Elég drasztikus változta-
tás már rögtön a legelején. Mi
jön ezután? Hazamegy, ahol már
javában folynak a lakoma előké-
születei a bátyja, György tiszte-
letére?

V: – Hazamegy, addig oké...,
but nincs semmiféle lakoma.
Ekkor derül ki, hogy véletlenül
nem csak a rövidtávú memóriá-
ját törölték ki a gávörnment em-
berei, hanem az egészet, így
nem emlékszik semmire, még
George-ot se ismeri fel, és a
saját girlfriendjét sem.

K: – Miféle girlfriendjét?!
Nincs is barátnője! Anyja van!

V: – Well, a forgatókönyv
szerint nincs anyja…

K: – Már hogy ne lenne! Erről
szól a fél mű, hogy mennyire sze-
reti az anyját!

V: – I know, de ez érdekli a
mai nézőt nem. A script szerint
nem is anya szülte.

K: – Azt akarja mondani,
hogy Toldi egy robot?!

V: – Nem, de ez majd kide-
rül a filmből… Anyway, azért
is hagytuk ki ez az anya-dolog,
mert az old néger nők mutat-
nak rosszul on the big screen.

K: – Toldi…, Toldi Miklós
néger???

V: – Az. A Will Smith fogja
játszani, és a Denzel Washing-
ton lesz a bátyája, a George…

K: – Már hogy a francba le-
hetne a magyar irodalom egyik
legismertebb és legkedveltebb
hőse néger?!

V: – Ha american president
lehet néger, akkor a Toldi is
lehet. Szóval, hazaérkezik a
Will…, vagyis Toldi, és nem is-
meri fel a brotherjét, se annak
a havereit, azt hiszi, hogy betö-
rők.

K: – Ekkor, gondolom, fel-
kapja a malomkövet, és…

V: – Not exactly. A jeepjé-
nek a pótkerekét kapja fel, azzal
ütögeti agyon az egyiket, meg
még other hármat az emelő
rúdjával…

K: – Ne is folytassa! A farka-
sos jelenet legalább benne lesz?
Az a kedvenc részem, olyan gyö-
nyörűen írja a költő: „Jő az anya-
farkas szörnyű ordítással, rohan
a fiúnak, birkóznak egymással.”

V: – Ezt megtartottuk, de
változtattunk rajta a little bit:
nem farkasokkal van a fight a
nádasban, hanem a Predatorral
az erdőben…

K: – Mennyi esélye lehet Tol-
dinak a Predatorral szemben?!

V: – Nem sok. De don’t
worry, amikor kezd nagy lenni

a baj, akkor megjelenik az alien,
és intézi el a Predatort, így Toldi
tud menekülni el...

K: – Elképesztő! És az a jele-
net, amikor a temetőben megvi-
gasztalja az özvegyasszonyt, aki
a cseh vitéz által legyilkolt fiait
siratja? Azt is kihagyták? 

V: – Az bennmaradt, csak
egy kicsit másképp: az old lady
valójában egy Terminátor, akit
Toldi ikerklónja küldött vissza
from the future, hogy megölje
őt. De a Nicholas ezt is megúsz-
sza, mert másznak elő sírokból
zombik, és…

K: – Elég! Ez nem Toldi-meg-
filmesítés lesz, hanem valami
idióta horrorfilm! A cseh vitézes
bajvívást is kihagyják?

V: – Nem, csak épp annyit
változtatunk rajta, hogy Rocky-
val fog összecsapni…, bár a
Stallone már nem nagyon bírja
a strapát, ezért azt találtuk ki,
hogy ülve fognak bokszolni. De
before that még lesz az a jele-
net, amikor Toldi a Budapest Pa-
rádén hirtelen farkasemberré
változik.

K: – Őrület! Még csak egyet-
len dolgot áruljon el: azt mondta
korábban, hogy ott az országút
mellett az ufóügynökök teljesen
kitörlik Toldi memóriáját.

V: – Igen.

K: – Akkor hogy megy haza?
V: – Nem értem…

K: – Hogy megy haza? Ho-
gyan talál haza?! Honnan a her-
nyótalpas nyavalyából tudja,
hogy hol lakik, ha attól kezdve
nem emlékszik az égvilágon
semmire???

V: – Fuck! Igaza van! Most
írhatjuk újra az egész forgató-
könyvet!

K: – Vén marha!

[Kérdezett (és válaszolt is): 
Molnár Tibor]

A magyar irodalom egyik legnagyobb hősének, Toldinak a kalandjai egy ro-
mantikus drámai történetben, szélesvásznon, látványos vizuális trükkökkel
kelnek életre – közölte nemrég a Magyar Nemzeti Filmalap. Ennek apropóján
a készülő Toldi-film rendező-producerével, Andy Vajnával beszélgettünk:

LOPÁS, LOPÁSI 
KÍSÉRLET ÉS ERŐSZAK

– a Helyi Rendőrség szol-
gálatos tisztjét 2013 július 10-
én 18.45 órakor a 112-es
Integrált Sürgősségi Diszpé-
cserszolgálat révén értesítet-
ték arról, hogy egy illető
pénztárcáját (pénzzel és ira-
tokkal együtt) egy férfi eltu-
lajdonította a gépkocsijából
(a Hadsereg téren).

A Helyi Rendőrség egy
csapata kiszállt a helyszínre,
és az ellenőrzések folytán be-
azonosította és őrizetbe vette
nevezett V.A.A. marosvásár-
helyi illetőségű személyt (Hi-
degvölgy utca), akinél
megtalálták az ellopott java-
kat;

– 2013 július 11-én 01.05
óra körül a szolgálatát a köz-
ponti övezetben teljesítő
csendőri őrjárat őrizetbe vette
nevezett F.I. és N.F. marosvá-
sárhelyi, Hidegvölgy utcai la-
kosokat, akik mintegy 30
méter hosszúságban elvágtak
egy elektromos huzalt (a Győ-
zelem téren lefényképezték
őket) lopás céljából. Az oko-
zott anyagi kár mellett kárt
okoztak a közvilágításban is,
úgy a Győzelem téren, mint a
környező utcákban.

– a Helyi Rendőrség alkal-
mazottja, amely szolgálatát
teljesítette a 112-es Integrált
Sürgősségi Diszpécserszolgá-
latnál, 2013 július 15-én
17.45 óra körül a közterületen
elhelyezett térfigyelő kamer-
áknak köszönhetően észre-
vette, hogy egy férfi a földön
fekszik a „Luxor” aluljáró felőli
bejáratánál. Egy csapat azon-
nal kiszállt a helyszínre, ahol
megállapították, hogy neve-
zett G.T. nyárádtői illetőségű
lakos erőszakos cselekedet ál-
dozata lett, fején nyílt sebbel,
aminek következtében esz-

méletét vesztette. Azon
nyomban hívták a SMURD
csapatát, amely az áldozatot
a Sürgősségi Ellátóba vitte (a
Mărăşti és a Mihai Eminescu
utca kereszteződésénél), a
Helyi Rendőrség alkalmazot-
tai pedig őrizetbe vették az
erőszakot elkövetőt nevezett
N.M. marosvásárhelyi illető-
ségű lakos személyében. A
fent említett elkövetőket át-
adták Marosvásárhely Muni-
cípium rendőrségi
alkalmazottainak a vizsgála-
tok lefolytatása és az okiratok
összeállítása végett.

ÖNGYILKOSSÁGI KÍSÉRLET

A Helyi Rendőrség szolgá-
latos tisztjét 2013 július 11-én
értesítették, hogy két roma
etnikumú személy, aki szállást
igényelt a város szociális ott-
honában, felmászott a Roz-
maring utca egyik épületének
tetejére, azzal fenyegetőzve,
hogy öngyilkos lesz. A hely-
színre kiszálltak a Helyi Rend-
őrség, a SMURD és a Városi
Rendőrség, valamint a Csend-
őrség csapatai. Mintegy két
órai tárgyalás után nevezett
C.P. és G.R. személyeket rávet-
ték arra, hogy jöjjenek le. Őket
a Helyi Rendőrség székházába
vezették, ahol szabálysérté-
sért megbírságolták a
61/1991R – es Törvény előírá-
sai szerint.

A KÖZREND 
MEGZAVARÁSA

2013. július 8-18 között a
Helyi Rendőrigazgatóság al-
kalmazottai az antiszociális
cselekedetek megelőzését és
visszaszorítását kezelték prio-
ritásként. Ezzel együtt, 58 sze-
mélyt bírságoltak meg
szabálysértés miatt a közrend
és csend megzavarása okán, a

61/1991R-es Törvény előírá-
sainak megfelelően. Jelentő-
sebbek a következő esetek:

– 2013 július 9-én, 00.19
órakor szabálysértés miatt
megbírságolták nevezett
B.D.P. személyt, aki zavarta a
lakók csendjét a Vasile Lucaciu
utcában, magas hangerővel
mellett hallgatván a zenét.

– a 112-es Integrált Sür-
gősségi Diszpécserszolgálat
telefonos értesítése nyomán
a Helyi Rendőrség egyik csa-
pata kiszállt a Testvériség ut-
cába, ahol fiatalok egy
csoportja a tömbházak mö-
götti játszótéren zavarta a
közcsendet és a rendet. Fent
említett személyeket megbír-
ságolták, és felszólították,
hogy tartsák tiszteletben az
érvényben lévő törvényeket.

– 2013 július 14-én 22.35
órakor, a Helyi Rendőrség őr-
járata a Remeteszeg utcába
szállt ki, ahol nevezett V.P.,
M.T. és G.I. személyek kiabá-
lással és botrányos viselke-
déssel zavarták a lakók
csendjét. A törvény be nem
tartása miatt őket szabálysér-
tési bírsággal sújtották, és fel-
szólították, hogy fejezzék be
antiszociális tevékenységüket.

SZABÁLYTALAN ÁLLOMÁ-
SOZÁS KÖZTERÜLETEN

A Helyi Rendőrigazgató-
ság keretében működő Közle-
kedésbiztonsági Iroda
alkalmazottai a fent említett
időszakban 247 esetben álla-
pítottak meg szabálytalansá-
got és bírságoltak a
197/2007M számú HTH, vala-
mint a 195/2002-es Kor-
mányrendelet 26. cikkelyének
előírásai értelmében. 60 sza-
bálytalanul állomásozó/par-
koló gépkocsit szállítottak el.

Exkluzív interjú 
Andy Vajnával 

HELYI RENDŐRSÉG –
REND ÉS BIZTONSÁG



– Takács úr, látom, sokan
vettek részt az edzésen. Jelenleg
hány leigazolt teniszezője van a
marosvásárhelyi CS Universitar
csapatának?

– Összesen 36 leigazolt spor-
tolónk van (10 évestől veterán
korúig), akik a Román Tenisz
Szövetséghez vannak beíratva,
ők mind versenyképes sporto-
lók. Volt időszak, amikor min-
tegy száz igazolt sportolója is
volt a klubnak, most viszont a
minőségre fektetjük a hang-
súlyt, nem a mennyiségre. Ezen
kívül létezik a Tenisz 10 elneve-
zésű versenysorozat, amelyen
harminc 4 és 10 év közötti játé-
kosunk vesz részt. A Tenisz 10 or-
szágos szintű versenysorozatból
négy versenyt szervezünk meg
Marosvásárhelyen, amiből
három már lejárt, szeptember 8-
án kerül sor a negyedikre. Ennek
a programnak a lényege, hogy
kicsi pályán, kisebb hálóval, ki-
sebb ütőkkel, könnyebb labdák-
kal a gyerekek minél korábban
kezdjenek el játszani, megsze-
ressék a teniszt mint sportot. Így
nekünk, edzőknek sokkal köny-
nyebb majd versenyeztetni őket
szabályos méretű teniszütőkkel,
labdákkal, hagyományos mé-
retű, nagy pályán. 

– Marosvásárhelyen az
utóbbi években már több fajta
versenyt tartottak gyerekek szá-
mára. Kérem, említsen meg né-
hányat közülük…

– Valóban Marosvásárhely
az utóbbi években mindig első-
ként vett részt minden újdon-
ságnak számító, gyerekeket
érintő tenisz rendezvénysoroza-
ton. Az idén két ilyen versenyre
is sor került városunkban, az
egyik a ,,Fedezd fel a teniszt az
iskoládban!” néven vált is-
mertté, amelyet, akár a Tenisz

10-et is, a Román Tenisz Szövet-
ség indított el. 

A másik nagy akció, amiben
részt vettünk, és ami először ke-
rült megrendezésre az „A te-
nisznek születtek” néven vált
ismertté. Ez a tanügyminiszté-
rium és a Román Tenisz Szövet-
ség közös rendezésében, 16
romániai városban indult. Ma-
rosvásárhelyt a CSU képviselte
mindkét rendezvényen.

A gyerekek a szülőkhöz ha-
sonlóan nagyon jól álltak hozzá,
mi három iskolában, a nulladik
a harmadik osztályig minden
gyereket átfésültünk, a legte-
hetségesebbeket kiválogattuk. 

– Sportbázisok szempontjá-
ból hogyan áll Marosvásárhely?

– Jelenleg 3-4 tenisz sport-
bázis is van Marosvásárhelyen,
de ez még sem elegendő, mert
nagy az igény erre a sportágra
városunkban. 

Örvendetes dolog szá-
munkra, hogy a MOGYE-nél ké-
szül a három teniszpályás fedett
terem, amely páratlan lesz az
országban. Meg kell említenem,
hogy ezek a pályák minőségi,
úgynevezett közepes gyorsa-
ságú mű felülettel vannak be-
vonva. Már a Román Tenisz
Szövetség részéről is voltak itt
homologálni, így itt a télen nagy
országos versenyek megrende-
zésére is sor kerülhet majd.

A téli időszakban eddig bé-
reltük a helyi pályákat, mert
mostanáig nem volt saját fedett
pályája az egyetemnek, ott
meg csak a helyi versenyekre
koncentrálunk, helyhiány miatt
kevés volt a teniszoktatás. Azért
morzsolódott le több tehetsé-
ges gyerek, mert nem állt mó-
dunkban bért fizetni egy fedett
pályáért, ahol oktatás folyt
volna. 

– Milyen a marosvásárhelyi
tenisz utánpótlás? Kik azok a te-
hetséges teniszező gyerekek,
akikről még hallani fogunk idő-
vel?

– Jelen pillanatban a 14-16
évesek korosztályából a legte-
hetségesebbként megemlíthe-
tem Moldovan Cristiánt, aki
nemrég Szlovákiában nyert egy
korosztályos tenisztornát, pá-
rosban egy magyar fiúval má-
sodik lett ugyanott, de jó
teniszező még Mucenic Şerban,
Botezan George is. 

A lányoknál a 12-14 éves
korosztályban nagyon jól va-
gyunk képviselve, itt megemlí-
tem Luca Anamariát és Răut
Maria Briannát, akik augusztus
végéig Franciaországban van-
nak egy teniszakadémián, vala-
mint Zait Angelát, aki 12 évesen
több versenyt nyert már. 

Moldovan Cristian egyéb-
ként 10 éves korában országos
második volt a korosztályában. 

Vannak olyan sportágak,
mint például az evezés, vagy
kajak, ahol egy-két, vagy több
év alatt kikerülhet egy világbaj-
nok, de a teniszben 10 év után
alig látszik, hogy van fejlődés,
hiszen borzasztó sok türelem
szükséges a temérdek munka
eléréséért. A tenisz egy olyan
sportág, ahol nagyon későn érik
be a munka gyümölcse. 

– A CSU veteránjai is sikere-
sek a korosztályos versenyeken?

– Igen, a legjobbunk Raus
Valentin, aki 70 évesen az ötö-
dik helyen van a világranglistán
jelenleg, ő ötödik éve Európa
bajnok. Mellette ügyeskedik
még Ormenişan Ioan, Dendea
Silviu, akik már több versenyt
nyertek a BCR Partener verseny-
sorozat keretében. Rajtuk ke-
resztül a CSU szervezőként is

jelen van néhány ilyen verse-
nyen, csak az idén öt hasonló
tornára került, kerül sor Maros-
vásárhelyen. A következő szep-
tember 13-án indul.  

– Edzői szemmel tekintve mi-
lyen az utánpótlás?

– A CSU-nál én vagyok a hi-
vatalos teniszedző, de volt teni-
szezők is segítenek nekem,
hogy minden korosztályt le tud-
junk fedni, így a segítőm Szilá-
gyi Géza, Cătană Dan és Prunea
Traian. Vannak ügyes, elszánt,
tehetséges oktatók, edzők vá-
rosunkban, mint Szilágyi Géza,
Cătană Dan, Hajnal Laci, akik-
nek megvan az edzői képesíté-
sük is. Tehát a tenisz jövője nem
annyira sötét, mint gondolják
egyesek Marosvásárhelyen.

– Gondolom, türelem szük-
séges a szülők részéről is, akik
anyagilag támogatják gyerekei-
ket...

– Ez a dolgok másik vetü-
lete, hiszen nagyon sok pénzre
is szükség van, ezért is nem
minden szülő teheti, hogy te-
niszre adja gyerekét, akik között
biztos vannak tehetségesek is.
Azok a versenyzők, akik le van-
nak igazolva nem kell pályadíjat
fizessenek, de sokba kerül a
szállás, étkeztetés, versenyekre
való kiutazás, a versenyekre
való benevezés, felszerelés is. A
tenisz szép sportág, de költsé-
ges.

– Végezetül szóljon néhány
szót sportolói pályafutásáról is.
Mióta is foglalkozik tenisszel, te-
niszoktatással?

– 53 éve, azaz 1960-ban, 10
éves koromban lettem igazolt
teniszező, 21 évig teniszeztem
a helyi Mureşul klubnál. Időköz-
ben elvégeztem Bukarestben az

edzői iskolát, majd a brassói
CSU Dinamo együttesénél tevé-
kenykedtem először, aztán
1978-ban vettem át a Mureşul
A-osztályos női együttesét,
akikkel még három évig szere-
peltünk az élvonalban. 

Idővel ugyancsak három
évig Magyarországon is teni-
szeztem az első ligában. 1995
óta a CSU-nál vagyok teniszok-
tató. 

– Ön játszott Ion Tiriac és Ilie
Nastase ellen is...

– Igen, hajdanán az A-osz-
tályban játszottam ellenük.
Egyébként itt voltak személye-
sen Marosvásárhelyen. Sajnos
csak három hasonló versenyre
került sor a városban, nem volt
folytatás az anyagiak hiánya
miatt. 

7. oldalSport <<2013 július 25–31.

Az oldalt szerkeszti: Czimbalmos Ferenc-Attila

Több mint 50 éve a tenisz szolgálatában
Interjú Takács Jánossal, a marosvásárhelyi CSU teniszoktatójával  Takács János

Szente Csaba

A Polgármesteri Hivatal  támogatja a helyi sportegyesületeket
Mintegy 30 marosvásárhelyi
sportklub volt jelen azon az össze-
jövetelen, amelyet a Polgármes-
teri Hivatal szervezett július
18-án, pénteken a víkendtelepi
Sportakadémián, ahol a helyi
sport problémáiról beszéltek a je-
lenlévők. 

Jelen volt Claudiu Maior, Marosvá-
sárhely polgármesterének, Dorin Flo-
reának a személyes tanácsadója, Peti
András alpolgármester, dr. Benedek
István városi tanácsos, illetve a helyi
labdarúgó, kosárlabda, úszó, vízilabda,
cselgáncs, vívó, röplabda, tenisz, triat-

lon, kerékpározó, vagy karate szakosz-
tályok edzői, szakvezetői.  

Az értekezleten szó volt a magán-
pályák, sporttermek bérlésének borsos
áráról, ami csapatsportokat érinti 
leginkább. 

Claudiu Maior ismertette a ligeti
stadion felújítási programját, ami Sze-
keres Gerő, helyi építész tervei szerint
folyik. Ugyanakkor megígérte, hogy a
Sportakadémia épületében minden
marosvásárhelyi klub részére biztosít
egy számítógéppel felszerelt irodát,
ahol az illető klub vezetői sajtótájékoz-
tatókat tarthatnak, vagy akár más ha-

sonló klubok képviselőit fogadhatják. 
Az jelenlevők megegyeztek, hogy

ezután rendszeresen találkoznak a
helyi sportot érintő kérdések megbe-
szélése végett. 

Peti András alpolgármester, a ki-
sebb marosvásárhelyi klubok támoga-
tását illetően, a következőket mondta:

– A bizottsági üléseken jóváhagy-
tuk a sport támogatására eredetileg ja-
vasolt összegek csökkentését, valamint
azoknak teljesítményarányos elosztá-
sát. Ez jobb menedzsmentre ösztönzi a
klubokat, az edzőket és sportolókat
pedig jobb eredmények elérésére. 



8. oldal >> Rejtvény / Reklám
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KEDVES REJTVÉNYFEJTŐK!
Júliusi pályázatunk utolsó fel-
adványához érkeztünk. Ha si-
került helyesen kitölteniük az
ábrát, a poént másolják át az
itt látható pályázati szelvényre,
és a többi, júliusban megjelent
rejtvény megfejtésével együtt
juttassák el szerkesztőségünk
címére: Rózsák tere, 16. szám.
Beküldési határidő: au-
gusztus 5. Ne feledjék el fel-
írni nevüket, pontos címüket,
valamint egy telefonszámot,
melyen szerencsés nyertesein-

ket értesíteni tudjuk a díjak át-
vételéről!

Júliusi nyereményeink:

1.-2. díj: kozmetikai gyógyke-
nőcsöket, géleket tartalmazó
csomagok – a Peter's Beauty
Shop, kozmetikai cikkeket for-
galmazó szaküzlet ajándéka
3. díj: három hónapos előfize-
tés a Központ hetilapra

Sok sikert, várjuk 
megfejtéseiket!

Pályázati szelvény

Név: ..............................................................................
.............................................................................

Cím: ..............................................................................
..............................................................................

Tel.: .............................................................................

1) Hotel Erdély: .............................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

2) Házasságkötődő: .......................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

3) Útra kész hölgyikém:  ...............................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

4) Exportcikk: ...........................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

Beküldési határidő:  augusztus 5.

MEGFEJTÉSEK
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július

SC. RUBICOMPRES 
DEMETER SRL.

1918 Dec. 1 sugárút 140/4
Marosvásárhely

tel.: 0265-220.341

RUBICOMPRES
ékszerüzlet

2013 július 25–31.
Pályázat

Marosvásárhely 1. számú, professzionális 

kozmetikumokat forgalmazó szaküzlete.

Peter`s Beauty Shop

Marosvásárhely, 
Tamás Ernő utca, 
1. szám

Bolyai utca 

10. szám


