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

Vélemény

Székelyföld 
tömegközlekedési válsága

Annak ellenére, hogy létezik egy olyan vasúti
pálya, amely átszeli Kolozs, Maros, Hargita, Ko-
vászna és Brassó megyéket és érinti azok szá-
mos turisztikai nevezetességét, a helyi és
megyei önkormányzatok, valamint a turizmus-
ban érdekelt cégek és gazdasági konglomerá-
tumok nem indítottak egyetlen olyan vonatot
sem, amely biztosíthatná a székelyföldi megyé-
ken belüli és közötti közlekedést. Pedig indítani
kellene olyan „turistavonatokat” a Vidrátszeg –
Marosvásárhely – Maroshévíz – Gyergyószent-
miklós - Csikszereda – Sepsiszentgyörgy –
Brassó útvonalon, amelyek az egész vidék gaz-
dasági és idegenforgalmi fellendülését vonnák
maguk után.

>>> 3. oldal

Társadalom

Velük vagy nélkülük?

Az életet talán el sem lehet képzelni számító-
gép, internet, mobiltelefon nélkül. A kérdés csak
az, hogy mindezek segítenek, vagy épp ártanak
nekünk… Hiszen a használatuk nagyon köny-
nyen akár függőséget is okozhat. Ebben az eset-
ben pedig meggondolandó az, hogy fogadjuk-e
el őket vagy sem. Vajon, hogyan könnyebb?
Velük vagy nélkülük? Ezen a héten erre kerestük
a választ. Hogy összeállításunk tartalma minél
meggyőzőbb legyen, olyan személyiségeket
kérdeztünk erről, akik minden bizonnyal fel-
használói ezeknek a „szerkentyűknek”…
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Riport
Volt egyszer egy Voinţa strand

Néhány sportbarátot, illetve a jelenleg igazolt sporto-
lókat leszámítva, kevesen tudják ma Vásárhelyen, hogy
hajdanán városunk legismertebb uszodája, a Corvin
Mátyás-téren lévő Voinţa (Akarat) strand volt, ahonnan
az évek során számos kiváló helyi sportoló került ki,
akik idővel világhírnévre tettek szert. A rendszerváltás
után a strand gazdátlanná vált, ebek harmincadjára
jutott, jelenleg pedig hajléktalanok és kóbor kutyák
lak- és búvóhelye. Ide látogattunk el a minap.

Sport
A Központ munkatársainak csapata
nyerte meg a kenuversenyt

Szombaton, július 27-én szervezték meg a Fedezd fel
Rowmaniát! címet viselő Ivan Patzaichin, többszörös
olimpiai világbajnok kenus  neve által fémjelzett ren-
dezvényt a Maros-parton.  Az ad hoc módon alakult 18
darab 10+1 fős csapat közül a Központ munkatársait is
magába foglaló amatőr csapat jutott célba elsőnek. Ők
a Nemzetközi Evezőverseny országos döntőjében vehet-
nek részt, amelyet augusztus 31-én tartanak Tulceán. 

>>> 4. oldal >>> 7. oldal

Tudnivalók a 8. oldalon)

Augusztusi 
REJTVÉNYPÁLYÁZAT!

Vízi Imre a szászrégeni Titán zenekar egyik alapító tagja, tavaly részt vett Molnár József 
társaságában, a Budapesten megszervezett Csillag születik tehetségkutatón, ahol eljutottak a
második élő műsorig. 2012 decemberében Vízi Imre egyedül próbálkozott, de ezúttal a román
fővárosban, és a Vocea României (Románia Hangja) verseny második helyezettjeként futott be.
A művészt többek között arról kérdeztük, miként változott az élete a bukaresti tehetségkutató
után, és hogyan lehet ma Marosvásárhelyen zenészként megélni.  Interjú.

„Én zenész leszek, 
ha éhen halok is!”

>>> 5. oldal



Nyáresti 
orgonahangversenyek

Augusztus elsején, csütörtö-
kön este 7 órakor a marosvásár-
helyi Kultúrpalota nagytermében
folytatódik a Nyáresti orgona-
hangversenyek sorozat. Molnár
Tünde orgonaművész Rieger Ottó
orgonáján játszik.

Római fesztivál
Római gladiátorokkal, ókori

receptekkel, korabeli leletekkel,
rabszolgavásárral és sok más szí-
nes programmal várják az ér-
deklődőket a Mikházán idén
először megszervezendő Római
fesztivál szervezői: a Maros Me-
gyei Múzeum, az Artecotur
Egyesület, valamint a Csűrszín-
ház Egyesület. Az augusztus 3-
án, szombaton zajló programok
a Csűrszínházban és környékén
zajlanak, ahol valamikor a római
határvédelmi rendszer is húzó-
dott. Megnyitják a Rómaiak
Mikházán című kiállítást, majd
a résztvevők megtekinthetik a
római tábort, az ásatások egyik
helyszínét. A gyerekeket egész
napos „ókori játszóház” várja,
ahova a tervek szerint még As-
terix és Obelix is ellátogat, a mo-

zirajongók számára pedig ókori
filmmaratont rendeznek a kul-
túrházban. A programokat fák-
lyás felvonulás zárja.

Fotókiállítás
Augusztus 4-én 17 órától a

marosvásárhelyi unitárius
templom Bolyai tér 13. sz. alatti
tanácstermében a Súrlott Grá-
dics irodalmi kör alternatív nyári
rendezvényeként kerül sor
Budai Antal István szászrégeni
fotográfus A kő marad, a víz
szalad című fotókiállítására. A
kiállítást bemutatja Bögözi At-
tila újságíró, aki arról is érteke-

zik, hogy a Homo Digitalis, va-
gyis a modern kor embere miért
tartja fontosnak azt, hogy még
mindig fényképezzen. A kiállí-
tást a közönség figyelmébe
ajánlja Vajda György újságíró, a
Marosvásárhelyi Fotóklub tagja.
A rendezvény színvonalát emeli
a Madarasan Judith és Dumitru
vezette vajdaszentiványi nép-
táccsoport, amely vajdaszenti-
ványi táncrendet mutat be.

Soó Emma kiállítása
A Maros Megyei Képzőmű-

vészeti Egyesület szervezésében
Soó Emma festőművész alkotá-

saiból nyílt kiállítás a marosvá-
sárhelyi kövesdombi unitárius
templomban (Dávid Ferenc tér
1. szám). A tárlat szeptember
elsejéig látogatható.

Albert Olga kiállítása
Albert Olga festményeiből

nyílt kiállítás a marosvásárhelyi
Rózsák tere 61. szám alatti Deus
Providebit Tanulmányi Házban.
A kiállítás augusztus 8-ig láto-
gatható.

A marosvásárhelyi Vármú-
zeum nyáron megtekint-
hető kiállításai

Október 3-ig látogatható a
Leonardo da Vinci zseniális ta-
lálmányai című kiállítás, ame-
lyen megtekinthető a nagy
itáliai lángész több híres talál-
mányának rekonstrukciója, mű-
vészeti – anatómiai munkája,
tükörszobája és a legfontosabb
képzőművészeti alkotásainak
elemzése. Augusztus 10-ig lát-
ható Nagy Pál (1929 – 1979), az
erdélyi modern magyar festé-
szet úttörőjének korszakalkotó
munkáit felvonultató kiállítás.
A Kultúrpalota fennállásának
századik évfordulója alkalmá-
ból nyílt Vida Árpád, a XIX – XX.
századforduló legjelentősebb
marosvásárhelyi festőművészé-
nek alkotásaiból tárlat. Az idő-
szakos kiállításon a 31 évesen
elhunyt Vida 51 alkotása tekint-
hető meg. A múzeum hétköz-
naponként 9–16 óra között,
hétvégenként 10-14 óra között
fogadja az érdeklődőket, hétfőn
zárva van.
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Horoszkóp
Kos: A héten egy váratlan dolog keresztülhúzhatja a szá-
mításait. Párkapcsolatában is előfordulhatnak kisebb viták,
mert ingerlékenyebb lehet, mint máskor. A hétvége már
vidámabban alakulhat.  Ha egyedülálló, a péntek lehet a
legalkalmasabb az ismerkedésre.
Bika: A héten nem sok energiája lehet a munkára, de pró-
bálja minél tempósabban elvégezni teendőit, hogy miha-
marabb pihenhessen. Párkapcsolatában minden rendben,
nincs oka aggodalomra. Ha szingli, a héten kaphat egy ígé-
retes randimeghívást.
Ikrek: Elkövethet egy kisebb hibát a munkahelyén, ami
miatt pironkodhat a felettesei előtt. Ne vegye olyan ko-
molyan a dolgot, hiszen aki dolgozik, hibázik is! Kapcso-
lata a héten az átlagosnál is több vidámsággal és
felszabadultsággal telhet meg. 
Rák: Hiába van nyár, eléggé el van havazva a héten. A
munkában, ha nem boldogul, érdemes egyik kollégája se-
gítségét kérnie. Párkapcsolatában féltékenység miatt lehet
egy nagyobb vita hét közepe táján. Próbálja békülésre haj-
landó módon megközelíteni a dolgot!
Oroszlán: A héten kiemelkedően vidám napjai lesznek.
Élvezze ezeket, és töltődjön fel az energiából. Párjával a
héten több időt tölthet együtt, mint amennyit máskor tud,
ami mindkettejük számára nagy öröm lehet. Csináljanak
jó kis nyári programokat!
Szűz: Karrierjét illetően állhat be pozitív változás a héten.
Ha munkát keres, kaphat egy jó állásajánlatot. Ha van
munkája, főnöki dicséretet vagy előléptetést is tartogathat
a hét! Párkapcsolatában béke és harmónia honol.
Mérleg: Pénzügyi gondjai adódhatnak a héten. Érdemes
költségvetést írnia, így gazdálkodhat jól! Párjával előfor-
dulhatnak konfliktusok anyagi problémák kapcsán, és saj-
nos alaptalan féltékenykedés miatt is. Kitartás! Ha szingli,
kissé stresszes lehet most az ismerkedésre, inkább pihen-
jen!
Skorpió: Munkahelyén úgy érezheti, a szokásosnál is ked-
vesebb önnel mindenki. Mindez csupán annak köszönhető,
hogy ön is mosolygós, kollégái pedig tükörként adják
önnek vissza a pozitív érzelmeket. Kapcsolatában egy ko-
rábbi konfliktus most rendeződhet, ami nagy megnyug-
vással töltheti el. 
Nyilas: A hete másként alakulhat, mint azt megszokta,
ám nem negatív, hanem pozitív értelemben. Többet lazít-
hat, ami már nagyon önre fér. Kapcsolatában minden re-
mekül alakul, és a hét folyamán meggyőződhet  róla, hogy
mindaz, ami történik, jó önnek. 
Bak: Egyik kollégájával kerülhet kisebb összetűzésbe, de
ne vegye a lelkére a nézeteltérést! A legharmonikusabb vi-
szonyban is lehetnek rossz pillanatok. Párkapcsolatából
szerencsére sok erőt meríthet, ami átsegíthet a munkahelyi
gondok okozta stresszen. 
Vízöntő: Kisebb egészségi problémával találhatja szem-
ben magát. A szervezetének szüksége van a pihenésre és
a nyugalomra. Párjában remek terapeutára lelhet. Legyen
vele sokat! Ha szingli, megismerhet egy személyt, aki azon-
ban nem biztos, hogy jó választás a jövőre nézve.
Halak: A héten időhiánnyal küzdhet. Próbáljon egy előre
elkészített terv szerint haladni, így utolérheti magát! Kap-
csolatában a héten elsősorban az erotikáé lehet a főszerep.
Párjával lépten-nyomon a hálószobában találják magukat.
Élvezzék az önök között lévő összhangot!

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

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

A beszéd /  Péterfi József grafikája
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Székelyföld 
tömegközlekedési
válsága

A múlt héten megrendezett Tusványos nyári szabad-
egyetem és diáktábor résztvevői számtalan politikai és
közéleti kérdést vitattak meg. Az erdélyi és az anyaor-
szági magyar-magyar ellentét, a létfontosságú székely-
földi autonómia vagy a kétszínű román politizálási
gyakorlat mellett felszínre kerültek az oktatás, a gazda-
ság és a turizmus problémái is. Ebben a felsorolásban ta-
lálható a székelyföldi régió egyik legsúlyosabb gondja,
a tömegközlekedés hiánya, amelyet már a táborba való
utazás pillanatában, a saját bőrükön is megtapasztal-
hattak a résztvevők. A vásárhelyi fiatalok egy nagy cso-
portja például nem kevesebb mint hét órát töltött zsúfolt
vonatokon és mocskos állomásokon, amíg a rendezvény
helyszínére érkezett. Mivel az említett irányba buszjárat
szinte egyáltalán nem létezik, a legtöbben személygép-
kocsikkal utaztak Tusnádfürdőre. A kezdő, tapasztalatlan
gépkocsivezetők azonban fokozott balesetveszélynek
vannak kitéve, és emiatt minden szülő (az anyagi szem-
pontokon túlmenően is) nyugodtabban engedte volna
gyerekét egy ilyen kirándulásra megbízható tömegköz-
lekedési eszközökkel, mint a saját gépjárműveikkel. A
Magyarországról érkező illusztris vendégek közúti bal-
esete egy újabb sajnálatos bizonyítéka volt annak, hogy
továbbra sincsenek megoldva az erdélyi közlekedési
problémák.

Az anyaországiak és elsősorban a fiatalok szívesen
utaznának Erdélybe és a székely megyékbe, de mihez
kezdjenek azután, hogy megérkeznek repülővel Maros-
vásárhelyre vagy Kolozsvárra, esetleg vonattal valame-
lyik székelyföldi városba? Bérelhetnének autót, vagy
kiállhatnának az út szélére stoppolni, de az első változat
költséges, a második pedig veszélyes. Autóval pedig Bu-
dapestről Erdély szívébe nagyjából ugyanannyi idő alatt
lehet eljutni, mint az óceánig. Így aztán elvetik az erdélyi
vakáció gondolatát, még mielőtt meggyőződhetnének
a székelyek vendégszeretetéről. 

Annak ellenére, hogy létezik egy olyan vasúti pálya,
amely átszeli Kolozs, Maros, Hargita, Kovászna és Brassó
megyéket, és érinti azok számos turisztikai nevezetes-
ségét, a helyi és megyei önkormányzatok, valamint a tu-
rizmusban érdekelt cégek és gazdasági
konglomerátumok nem indítottak egyetlen olyan vona-
tot sem, amely biztosíthatná a székelyföldi megyéken
belüli és közötti közlekedést. Pedig indítani kellene olyan
„turistavonatokat” a Vidrátszeg – Marosvásárhely – Ma-
roshévíz – Gyergyószentmiklós - Csíkszereda – Sepsi-
szentgyörgy – Brassó útvonalon, amelyek az egész vidék
gazdasági és idegenforgalmi fellendülését vonnák
maguk után. Erre a „fővonalra” kellene rászervezni azokat
a buszjáratokat, amelyek szintén menetrendszerűen
(vagy esetleg előjegyzéssel) szállítanák a vendégeket a
fontosabb, távolabb eső településekre, mint például Szo-
váta, Parajd, Gyilkos-tó, Hargita Fürdő, stb. Egy ilyen,
hosszú távra felépített tömegközlekedési rendszer maga
után vonná az egész térség fejlődését, a régión belüli ko-
héziós erők létrejöttét és az autonóm szellemiség kiala-
kulását. Az egységes arculatú vonat- és buszjáratok,
valamint az ehhez fűződő marketing és reklámkampá-
nyok nagymértékben hozzájárulnának a székelyföldi
identitástudat kialakításához. 

Ferencz Zsombor

www.kozpont.ro
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Velük vagy nélkülük?

Dr. Konrád Zsuzsánna, 
orvos, pszichodramatikus:

A legfőbb érték 
a saját személyiségünk!

Napjainkban a technikai fejlődés gyors
üteme, a felpörgött életritmus mellett alig
marad időnk önmagunkkal foglalkozni.
Vagy mi nem teremtjük meg az ehhez szük-
séges időt attól való félelmünkben, hogy
valamiről lemaradunk? Ez az állandó féle-
lem pedig az egészség károsodását okozza.
Ismert tény, hogy a társadalomban a sze-
mély integritása akkor marad meg, ha az
egyén a saját személyiségét tekinti a leg-
főbb értéknek. A személyiség megismerése
és fejlesztése teszi lehetővé, hogy az ember
tudatosan megtalálja a megfelelő helyet,
időt és alkalmat különböző igényeinek
megfelelő kielégítésére. A világ és önma-
gunk felfedezésének kiindulópontja a csa-
lád, ami az ember számára egy stabil
gyökérzetet jelent. A család mint rendszer,
biztosítja számunkra a fejlődésünkhöz nél-
külözhetetlen létformát. Ha ez a rendszer
sérül, alapvető emberi szükségleteink, mint
például a hovatartozási igény, nem elégítő-
dik ki, ezért pótcselekvésként túlzott inter-
net használathoz is folyamodhatunk.
Ilyenkor a valós világot a virtuálissal helyet-
tesítjük be, ahol nem szükséges önmagunk
vállalása, tetteinknek nincsenek következ-
ményei. 

A számítógépvilágban elmerülő gyer-
mekekre vagy felnőttekre általában az jel-
lemző, hogy nehezen vagy egyáltalán nem
tűrik a frusztrációkat, nem képesek impul-
zusaikat kontrollálni, nem tolerálnak em-
beri hibákat. Viszont a külső rendet,
rendszereket, így a számítógépes rendsze-
reket is, az ember azért találta fel, hogy
ezek a világban való eligazodását szolgál-
ják, ugyanakkor a belső rend megteremté-
séhez is hozzájáruljanak. A digitális
eszközök ésszerű használata történik meg
minden esetben, amikor nyitott, kreatív, jó
kapcsolatteremtő képességekkel rendel-
kező egyénekről beszélünk, akik élő közös-
ségek tagjaiként megtanulják elfogadni és
szeretni önmagukat, valamint embertársa-
ikat. 

Összegezve: szükségünk van a számító-
gépre mint az életünket megkönnyítő fon-
tos segédeszközre, az internetre mint egy
óriási tudástárra, ami segít a reális élet kér-
déseinek a megválaszolásában, a mobilte-

lefonra mint távollevő szeretteinkkel való
kapcsolattartás lehetőségére, a közösségi
oldalakra mint humanitárius felhívások
platformjára, viszont ez a mértékletesség
csak akkor tud megvalósulni, ha tisztában
vagyunk önmagunkkal, képességeinkkel,
érzelmeinkkel, vágyainkkal, árnyoldalunk-
kal, és a való világba kapaszkodó erőteljes
gyökerekkel rendelkezünk.

Ötvös József, a marosvásárhelyi 
Vártemplom református lelkésze:

Az internet a közösségi 
értékeléstől is elszakít

A Biblia egyik sajátos hangulatú részé-
vel, az apostoli levelekkel kapcsolatosan
gyakran hangsúlyozzák: Pál apostol az ak-
kori kor legmodernebb vívmányával, a le-
véllel küldi el az isteni üzenetet az
emberekhez. Ennek alapján manapság is
esküsznek arra, hogy minden kor újítása,
így a digitális technika is segíti az egyházi
szolgálatot. De lássuk, valóban mit jelent ez
a fajta technika az erdélyi ember vallásos
életében. 

Korosztályom nagy része – bizonyos
fokig – elsajátította a számítógép haszná-
latának alapismeretét, hiszen teológiai ma-
gyarázatok „hívhatók le”, prédikációk
küldhetők a vallásos folyóiratok részére, sőt,
tengeren túlra is elküldhető egy-egy teme-
tési beszéd. Volt már rá példa. Úgy érzem,
mindez áldás és segítség lehet az egyházi
életben is, de számtalanszor elmondtam és
leírtam, Erdélyben az emberek közösségi
életét, közösség tudatát, kis vagy nagyobb
közösségek találkozásait az egyház tartotta
meg, és most is a templomokban találkoz-
nak legszívesebben az erdélyi emberek. Egy
online-istentisztelet akár közösségromboló
is lehet, hiszen a „hallgatók” nem ismerik
meg egymást, nem látják egymás arcát,
nem találkoznak.

Az internet lehet „pozitív eszköz” az egy-
ház szolgálatában, amikor ágyhoz kötött
hívő emberhez elviszik a vasárnapi prédi-
káció CD-s felvételét. Ezt gyakorolja is a cse-
realjai ifjúság. Nem tudom, jó-e a hasonlat,
ami eszembe jutott. Amint a sokcsatornás
televíziózás megölte az egykori mozizás,
közösségi filmnézés élményét. Úgy tesz,
vagy tehet kényelmesség az internet a
templomba járással kapcsolatosan is. Az
egykori közösségi filmnézés egyetlen vo-
natkozására utalok most: egy-egy nagy-

szerű művészfilmet még napok vagy hetek
múlva is megvitattunk, beszéltünk róla. Az
internet-világ ettől a közösségi értékeléstől
és átéléstől szakítja el az embert.

Brassai Zsombor, 
az RMDSZ Maros megyei elnöke:

Bizonyos értelemben távolság-
ban tartom magam az informá-
ciós technológiától

Kétségtelen, hogy az informatika tudo-
mánya lényegesen hatékonyabbá teszi a
kommunikációt, de ezzel együtt fel is gyor-
sítja az élet és a munka tempóját. Nem va-
gyok meggyőződve arról, hogy a
felpörgetett ritmus minőségileg javít az
életünkön vagy a munkánkon. Miközben az
az érzésünk támad, hogy egy adott idő-
egységben többet éltünk, tartalmasabb
volt a nap, virtuálisan több mindent intéz-
tünk el, több helyre jutottunk el, több in-
formációt szereztünk, sokkal több
eseményről tudunk, könnyen előfordulhat,
hogy a gyorsaság felszínességre kényszerít.
Ennek megfelelően információink felülete-
sebb, elvégzett munkánk silányabb, rálátá-
sunk homályos lesz. Ezt mérlegelve kell
eldöntenie az embernek, hogy milyen mér-
tékben és hogyan használja az információs
technológiát! Talán Eco válaszolta egy ripor-
ter kérdésére, hogy bár a Google mindenre
választ ad, de csak annak, aki fel van erre
készülve. Vagyis, ha a keresőbe bepötyög-
jük, mondjuk Platón, az ókori bölcselő
nevét, több millió találatot dob ki a szoftver.
Mit kezdünk vele? Szükségünk van az úgy-
nevezett természetes intelligenciára, klasz-
szikus műveltségre, hogy képesek legyünk
megszűrni az információt. Tehát az infor-
mációs technológia önmagában nem meg-
oldás – a felkészültség, a műveltség, a
tapasztalat azok a premisszák, melyek ha-
tékony munkára és a tartalmas életre segí-
tenek. Ebben, az általam egészségesnek
vélt távolságban tartom magam az infor-
mációs technológiától. Persze alaposan fel-
készültem többféle szoftver használatára:
a klasszikus irodai programokon túl gyakran
használok kép- és kiadványszerkesztő prog-
ramokat, honlapszerkesztőt, statisztikai
szoftvert, mozgófilm-szerkesztőt és termé-
szetesen használom az Internetet, a közös-
ségi oldalakat satöbbi.

Az oldalt szerkesztette:
Nagy-Bodó Tibor

Az életet talán el sem lehet képzelni számítógép, internet, mobiltelefon nélkül. A kérdés csak
az, hogy mindezek segítenek, vagy épp ártanak nekünk… Hiszen a használatuk nagyon könnyen
akár függőséget is okozhat. Ebben az esetben pedig meggondolandó az, hogy elfogadjuk-e őket
vagy sem. Vajon hogyan könnyebb? Velük vagy nélkülük? Ezen a héten erre kerestük a választ.
Hogy összeállításunk tartalma minél meggyőzőbb legyen, olyan személyiségeket kérdeztünk
erről, akik minden bizonnyal felhasználói ezeknek a „szerkentyűknek”…
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Tusványos után
A közéleti, politikai érdeklődésű és nemzeti elkötelezett-

ségű magyar fiatalok és kevésbé fiatalok számára lassan ne-
gyedszázada Tusványos a nyár legfontosabb eseménye. Az
Olt partján évente egyszer a szabadegyetem különböző és
örvendetesen gyarapodó számú előadásai, kerekasztal-be-
szélgetései alkalmával politikusok, politológusok, vezető
értelmiségiek próbálják értékelni az erdélyi és Kárpát-me-
dencei magyarság helyzetét, legfontosabb tennivalóit. Az
idei Tusványost, tekintve a román kormány regionalizációs
szándékait, felfokozott érdeklődés és várakozás kísérte. Arra
az életbevágóan fontos kérdésre vártuk okkal-joggal a vá-
laszt, hogy sikerül-e közelíteni az erdélyi magyar politikai
erők álláspontjait a közelgő területi-közigazgatási átszer-
vezés és az autonómia kérdéskörében.

Mielőtt az előbbi kérdésre válaszolnánk, fontosnak tart-
juk elismételni: nem nevezheti magát népe, nemzete sorsa
iránt elkötelezett közéleti szereplőnek, politikusnak az, aki
nincs tudatában annak, hogy fontos nemzetstratégiai célok
– autonómia, magyar nyelvű felsőoktatás, stb. – csak és ki-
zárólag összefogással, közös kiállással érhetők el. Ha az er-
délyi magyar politikai erők képtelenek egymás közt
megegyezni, megtalálni a minden fél által vállalható komp-
romisszumot, akkor ama közösség érdeke ellen cselekednek,
amelynek politikai érdekképviseletére vállalkoztak. Akkor
pedig – tetszik, nem tetszik – megértek a lecserélésre.
Merthogy a népet, bármennyire is szeretnék ezt egyesek,
nem lehet lecserélni.     

Orbán Viktor magyar kormányfő zárónapi előadása csak
megerősített bennünket abban a tudatban, hogy a globa-
lizmus, a nemzetközi nagytőke, a multik szolgálatában álló
Európai Uniótól nem számíthatunk segítségre. Ezt az SZNT
által a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenn-
tarthatóságáért indított polgári kezdeményezésnek a visz-
szautasításával is bizonyította. Tőkés László kérése, hogy az
anyaország vállaljon védhatalmi státust Erdély irányában
sok román politikusnál kiverte a biztosítékot. Pedig nem ör-
dögtől való, és nem előzmény nélküli az eset, hisz ezt tette
Ausztria is Dél-Tirol esetében. S ha már a román fél szóba
került, annak is világossá kellene válnia, hogy az autonó-
miát anélkül, hogy a román társadalom egy bizonyos részét
magunk mellé állítanánk, lehetetlen elérni. Erről Sabin
Gherman és Valentin Stan győzhette meg hallgatóit. 

S akkor visszatérve a korábbi kérdéshez – közelebb ke-
rültünk-e az összefogáshoz? –, azt kell mondanunk: nem!
Mire alapozzuk állításunkat? Elsősorban arra, hogy az
RMDSZ vezető politikusai – „egyéni döntések alapján” –
rendre visszautasították az előadásokon való részvételt.
Tehát ez idő szerint úgy fest, soha távolabb nem álltunk a
jelenlegi magyar kormány által szorgalmazott együttmű-
ködéstől, mint manapság. Hacsak Orbán Viktor ilyen irányú
biztatásának, burkolt figyelmeztetésének nem lesz mielőbb
– még mielőtt az időnk lejárna – foganatja.

Szentgyörgyi László 

Szombaton, július 27-én szervezték meg a Fedezd fel Rowmaniát! címet viselő Ivan Patzaichin, többszörös
olimpiai világbajnok kenus  neve által fémjelzett rendezvényt a Maros-parton.  Az ad hoc módon alakult
18 darab 10+1 fős csapat közül a Központ munkatársait is magába foglaló amatőr csapat jutott célba el-
sőnek. Ők a Nemzetközi Evezőverseny országos döntőjében vehetnek részt, amelyet augusztus 31-én tar-
tanak Tulceán. 

A Központ munkatársainak 
csapata nyerte meg a kenuversenyt

A táv 300 méteres volt, és a Ma-
roson, a Go Kart pálya és a cement-
lapok közötti szakaszon zajlott.

„Hatalmas élmény volt meg-
nyerni a versenyt, és saját meg-
lepetésünkre is olyan csapatokat
győztünk le, akik sportolókat,
tűzoltókat is magukénak tudhat-
tak. Egyébként nagyon jó ötlet-
nek tartom a kezdeményezést,
kiaknázza a Vásárhelyen lévő ví-
zisport-lehetőséget, emellett a
város sportéletét, lakosait is fel-

pörgeti” - vallotta ifj. dr. Benedek
István, a Központ laptulajdonosa.

„Olyan beleéléssel eveztünk,
hogy észre sem vettük, amikor
célba értünk, csak a közönség uj-
jongása tudatta velünk, hogy
megnyertük a versenyt” –
mondta el Gergely Zoltán, a nyer-
tes csapat egyik tagja.

A versenyt több erdélyi vá-
rosban is megszervezték, többek
között Kolozsváron, Sepsiszent-
györgyön, Csíkszeredában, Nagy-

váradon és Temesváron is, ám
Patzaichin szerint a vásárhelyi fu-
tam volt a legsikeresebb. „Re-
kordszámú beiratkozás volt Ma-
rosvásárhelyen. Bár az ország
több városában megfordultam,
de ilyen hangulatot és kellemes
légkört, mint itt, sehol nem ta-
pasztaltam. Nagyon örvendek,
hogy a marosvásárhelyiek köré-
ben ennyire népszerű a sport, és
remélem, hogy a jövőben több
ilyen jellegű rendezvényen is ta-

lálkozunk még” – mondta el az
olimpikon.

A Fedezd fel Rowmaniát – A
természetes Románia csónakból
nézve elnevezésű kezdeménye-
zést Ivan Patzaichin indította út-
jára, melynek célja a helyi örök-
ség és értékek megismertetése,
népszerűsítése, Románia termé-
szeti adottságainak felfedezése
és a mozgásra, szabadtéri tevé-
kenységre nevelés.

Pál Piroska

A Központ hetilap a következő 
előfizetési csomagokat ajánlja
kedves olvasóinak:

Előfizetési

akció!

Hívjon telefonon és ügynökünk 
házhoz megy. tel.: 0741.240.892

Előfizetés:

3 hónapra 13 RON

6 hónapra 25 RON

12 hónapra 50 RON

Egy tudományos kutatás
minap közzétett eredményei
szerint nemcsak a majmoktól,
hanem a sertésektől is ugyan-
úgy származhatunk. Bizonyos
Dr. Eugene McCarthy genetikus
és munkatársai ezúttal nem ge-
netikai, hanem anatómiai
szempontból vették górcső alá
a humán evolúciót. Feltűnt ne-
kik, hogy túl sok nagyfokú ha-
sonlóság van az ember és a ser-
tés szervezeti felépítése között,
az olyan bonyolult struktúrák-
kal az élen, mint a keringési és
kiválasztó rendszer, a bőr vagy
éppen a sejtmembránok. Ala-
pos összehasonlításuk eredmé-
nyeként megállapították: való-
színűleg majom-sertés hibridek
jöhettek létre több millió évvel
ezelőtt, még a korai hominidák
(emberfélék) megjelenése
előtt. Lehetséges, hogy egyet-
len közös hibrid-őstől szárma-
zunk, de az sem kizárt, hogy a
hibrid fajokból is több alakult

ki párhuzamosan, s talán így
jöhettek létre az általunk is is-
mert emberfélék. Ráadásul
köztudott, hogy a sonkán, a kol-
bászon és a szalonnán kívül
még rengeteg mindent köszön-
het az emberiség a röfiknek:
mindig is kiváló szervdonorok
voltak, és a sok közös genetikai
tulajdonságnak hála számos
betegség terápiájához nyújta-
nak, nyújthatnak segítséget.
Komoly szakemberek szerint a
következő évek evolúcióbioló-
giai kutatásainak ez a téma lesz
a fókuszpontja.

Hát akkor rajta, komoly szak-
emberek, mert sok még itt a
megválaszolatlan kérdés, de sok
ám! Először is arra volnánk kí-
váncsiak: hogy jött létre ama
első majom-sertés hibrid? Egy
kanos csimpánzcsávó gerjedt rá
egy szemrevaló kokett kocára
egy házibulin, vagy fordítva, egy
erőszakos, részeg disznó hágott
meg egy zsenge tini orangután-

csajt? Mindenesetre nagyot néz-
hetett a szülészorvos, amikor kis
rózsaszín csupasz malacka he-
lyett egy turcsiorrú szőrcsimbó-
kot tolt ki Miss Röfi, vagy, ami-
kor az orangutánbébi apró
kunkori farokkal, sivalkodva
dzsesszelt ki a mutterből.

Másrészt, nem kell sem ko-
moly, sem komolytalan szak-
emberek legyünk ahhoz, hogy
megállapítsuk: bizony rengeteg
bennünk a közös vonás, ember-
ekben és disznókban. Valljuk be
férfiasan: az ember alapvetően
egy lusta disznó! Nem véletlen,
hogy a szólásaink, közmondá-
saik zöme a lustasággal, tétlen-
séggel, semmittevéssel kapcso-
latos (a rest kétszer fárad; amit
ma megtehetsz, ne halaszd hol-
napra; aki nem dolgozik, ne is
igyék satöbbi). Mint ahogy az
sem, hogy a kevélység, fösvény-
ség, bujaság, irigység, torkosság
és harag mellett a (jóra való)
restség is szerepel a Seven című

thrillerben, valamint a hét fő-
bűn listáján. A tízparancsolat
végére ugyan nem biggyesztet-
ték oda tizenegyediknek a „Ne
henyélj!”-t, de csupáncsak azért
nem, mert az illetékes egysze-
rűen lusta volt még azt is bele-
csikargatni a kőtáblába. Egyéb-
ként orbitális mázlink van, hogy
nem agyagtáblákkal operált a
mester, hiszen akkor jóval hosz-
szabb lenne a lista: a „Ne ölj!”,
„Ne lopj!” és „Ne paráználkodj!”
mellé tuti bevette volna még a
„Ne pofázz hülyeségeket!”, „Ne
posztolj állandóan marhaságo-
kat a Facebookra!” és „Ne tégy
be engem háttérképnek!” tiltá-
sokat is.

Végezetül: tudományosan
bizonyított tény, hogy a disznók
orgazmusa harminc percig(!)
tart; mindenekelőtt arra kéne
rájönni, azt vajon hogyan csi-
nálják moslékzabáló őseink, a
többi még ráér.

Molnár Tibor

Itt a kezem, nem disznóláb! Vagy mégis?
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Vízi Imre a szászrégeni Titán zenekar egyik alapító tagja, tavaly részt vett Mol-
nár József társaságában a Budapesten megszervezett Csillag születik tehet-
ségkutatón, ahol eljutottak a második élő műsorig. 2012 decemberében Vízi
Imre egyedül próbálkozott, de ezúttal a román fővárosban, és a Vocea Româ-
niei (Románia Hangja) verseny második helyezettjeként futott be. A művészt
többek között arról kérdeztük, miként változott az élete a bukaresti tehet-
ségkutató után, és hogyan lehet ma Marosvásárhelyen zenészként megélni. 

„Én zenész leszek, ha éhen halok is!”
– Interjú Vízi Imre zeneművésszel –

– Beszélj, kérlek először ma-
gadról. Hol jártál iskolába? Mikor
alapítottatok zenekart?

– Sepsiszentgyörgyön szü-
lettem 1986-ban, itt jártam
óvodába, majd 1991-ben Bá-
tosra költöztünk. Az elemi isko-
lát ott végeztem, mert ott volt
még magyar tagozat, aztán
ötödiktől érettségiig Régenben
jártam iskolába, és azért itt,
mert közel volt, és lehetett ma-
gyarul tanulni, ez pedig fontos
volt. Már Régenben, a líceum-
ban megalapítottuk a zenekart,
a Titánt, amely most tízéves. Jó
buliként indult az egész, aztán
„megkomolyodott”. Azóta sokat
változott az együttes összeté-
tele, de hárman, az alapító
tagok mai napig megmarad-
tunk benne. 

„Nagyon szeretem a pörgést”

– Mennyire változott meg az
életed a Románia Hangja tehet-
ségkutató után?

– Emberként szerintem
egyáltalán nem változtam. Iga-
zából az van, hogy most nagyon
sok a munka, sokat kell járni,
sokat kell zenélni. Van olyan,
hogy két koncertet is végigze-
nélek egy nap, de nagyon sze-
retem a pörgést. Amúgyis volt
már ezelőtt is olyan hetem,
hogy annak minden napján ze-
néltem.

– Eleget tudsz-e tenni min-
den felkérésnek?

– Előfordul, hogy nem, mert
több felkérés érkezik, néha 3–4
is ugyanarra a dátumra, és
nehéz dönteni, hogy melyiket is
válasszam, hogy senki ne hara-
gudjon meg. Aztán általában
úgy történik, hogy akitől koráb-
ban érkezett a felkérés, oda me-
gyünk. De van olyan is, hogy ha
haver szól vagy ismerős, akkor
az ő hívását nem utasíthatom
vissza. Ha van három-négy
dátum, általában arra kérjük
őket, hogy adjanak egy hetet,
hogy döntsük el, mi legyen.
Egyébként a barátnőm, Zsuzsi,
aki a menedzserem is, úgy oldja
meg, hogy amennyiben lehet,
senkinek ne mondjunk nemet,
hisz az emberek – amikor Bu-
karestben nekem volt szüksé-

gem rájuk – a tehetségkutatón
szavazataikkal segítettek, ők
sem mondtak nemet. 

– Egyedül vagy csapattal tur-
nézol?

– Általában a csapattal, de
ha kell, egyedül, egy szál gitár-
ral is útnak indulok, nyilván, a
kedvenc felállásom az a csapat-
tal, a zenekarral van. Nagyobb
az élvezet a zenélésben, amikor
többen lépünk színpadra.
Tudod, enni sem olyan vagány
egyedül, ugyanígy van ez a ze-
néléssel is, ha többen műveljük,
sokkal jobb. 

„Bukarestben mindenki ismer”

– A felkérések inkább Erdély-
ből, Székelyföldről érkeznek,
vagy a Kárpátokon túlról?

– Székelyföld az a régió,
ahova nyugodtan elmehetek,
senki nem állít meg az utcán,
senki nem ismer, és én ezt na-
gyon bírom valamiért. Ez alól
természetesen kivétel Marosvá-
sárhely és környéke, mert itt
már a verseny előtt is ismertek.
Bukarestben például nem
tudok elmenni egy bevásárló-
központba, vagy ebédelni, mert
„kinézik a kaját a számból”, sug-
dolóznak a hátam mögött,
aztán odajönnek, kérnek autog-
ramot, vagy fényképet készíte-
nek. Székelyföldet azért is
szeretem, mert ott nyugodt
tudok lenni, ott senki nem
ismer, hisz az ott élők kevésbé
nézik a román nyelvű adókat,
inkább a magyar tévécsatorná-
kat követik. Egyébként az a
kevés székely, aki néz román
nyelvű csatornát is, az hallott
rólam. Zenéltem Borzonton…

– Baricz Gergő szülőfa-
luja…

– Nem tudom, nem igazán
vagyok otthon a magyar zené-
ben, valamikor a 90-es években
leálltam a hallgatásukkal, vala-
hogy nem buli az nekem. Tehát
ott Borzonton egy bácsi odajött
hozzám, mondta, hogy ismer,
hallott rólam. Ilyenkor mindig
libabőrőrös leszek, és jól esik,
hogy egy székely ember ezt
mondja, mert  negyedem szé-
kely, félig csángó vagyok, és a

másik negyedem román. Úgy-
hogy a magyarság dominál
bennem, s a szívemet megdo-
bogtatja, ha egy székely ember
azt mondja, hogy „drukkoltunk
neked”. Mivel a PRO TV közvetí-
tette a tehetségkutató műsort,
így Ploiesti-en vagy Konstancán
mindenki ismer, de az, hogy
egy székely ember felismer az
úton, az számomra igen meg-
tisztelő dolog. 

„Szeretem a változatosságot”

– Hogyan történt az, hogy
bár színművészeti egyetemet vé-
geztél, mégsem lettél színész?

– Befejeztem az egyetemet,
de utána abba is hagytam a szí-
nészkedést. Úgy érzem, ez egy
halva született ötlet volt. Amíg
a csoporttársaim szöveget vagy
beszédtechnikát tanultak,
addig én zongoráztam. Bár a
kötelező vizsgákat letettem,
játsztam előadásokban is,
untam. Úgy éreztem, hogy min-
dig ugyanazt kell csinálnom, én
meg szeretem a változatossá-
got. Például sosincs két egy-
forma koncertem, nincs
követendő dallistánk, mert úgy
unalmas lenne, ezért mindig
változtatok valamit. Amúgyis
van hozzávetőleg 600 dalunk,
abból tudunk válogatni. Aztán
meg olyan zenészekkel dolgo-
zom együtt, hogy ha nem is is-
merik a dalt, úgy is lekísérik. Ha
a közönség dalt kér, azt is min-
dig eljátsszuk. Most meg is ra-
gadnám az alkalmat, hogy
jelenlegi zenésztársaim névileg
is megemlítsem: Asztalos Zsolt,
Róbert (Ninja) Brai és Sárosi
Péter.

– Vannak példaképeid a
szakmában, akikre felnézel, aki-
ket követni szeretnél?

– Nem szeretném követni
őket, de felnézek például
Stingre vagy Bob Marley-ra. A
földrajzilag közelebbiek közül
meg nagyon szeretem Presser
Gábort. Ő úgy a zenéjével, mint
a szövegeivel elképesztő húro-
kat pendít meg bennem. Na-
gyon jól tud bánni a szavakkal
meg a harmóniával, olyan egy-
ségben van a szöveg a dallam-
mal, hogy erős érzelmeket hoz

ki a hallgatójából, és ilyenekre
van szükségünk.

– Milyen hangszereken játszol?
– Fő hangszerem a basszus-

gitár, de akusztikus gitáron is
játszom, és dobolni is tudok. A
zongorával viszont nem mernék
kiállni közönség elé. De még
van néhány hangszer, amin ját-
szom, például a bendzsó.

– A bukaresti versenyen jól
érezted magad?

– Nagyon jó volt hangulat,
nem volt verseny-stressz, ott
voltunk együtt, nem az volt a
fontos, hogy ki nyeri meg a ve-
télkedőt, hanem, hogy kiket is-
merünk meg ez idő alatt. És
emiatt olyan emberekkel ismer-
kedtem meg, akikkel más körül-
mények között talán soha nem
jöttem volna össze. Gondolok itt
úgy a zsűri tagjaira, mint a ver-
senyzőkre. 

– Gondolom pozitív élmény
volt részt venni, a szakmádban is
előre lendített, ismertté tett.
Most hol dolgozol inkább, Buka-
restben vagy Vásárhelyen?

– Leszögezném, hogy nem
stílusom a könyöklés. Ha Buka-
restben vagyok, jól érzem
magam, ha felhívnak, hogy ze-
néljünk, akkor zenélünk, de
nem tudok ott alkotni. Én Vásár-
helyen lakom, itt érzem jól
magam, itt tudok alkotni. Egy-
szer elmentem Marius Mogá-
hoz, a bukaresti stúdióba, és

egyszerűen nem tudtam két ak-
kordot összekötni. Nyomás alatt
vannak az ottani zenészek,
nagy a konkurencia, és min-
denki törtető, én meg nyugodt
körülmények között szeretek
élni, alkotni. Ezért is rendezek
be itthon egy stúdiót, és innen
fogok dolgozni nekik. 

„Az érvényesülés 
kitartás kérdése”

– Általában Vásárhelyen tud
érvényesülni, boldogulni egy ze-
nész?

– Persze. Minden ember azt
szajkózza, hogy zenéből nem
lehet megélni, ez hülyeség. Nyil-
ván nem csak tehetség kérdése
a „befutás”, hanem inkább a ki-
tartásé. Sajnos. Mert köztudott,
hogy tehetségtelen emberek is
el tudnak jutni egészen magasra.
Látom, hogy a zeneiparban tün-
dökölnek olyanok, akiknek
semmi keresnivalójuk nem lenne
ott. Úgy vélem, a titka minden-
nek a kitartás. A zenét nem lehet
úgy művelni, mint akármi mást,
mondjuk úgy, hogy bevállalok
egy munkahelyet, és mellette
zenélgetek. Szükséges az elköte-
lezettség, ha kell, akkor gyako-
rolni napi 6–7 órát is. Ha ezt nem
tudja a zenész megtenni, akkor
inkább hagyja a fenébe! 

– Hogyan fogadták a szüleid
a hírt, amikor először szembesül-
tek azzal, hogy zenész szeretnél

lenni? 
– Mindenekelőtt apámék-

nak be kellett bizonyítanom,
hogy zenész vagyok. Bevállal-
tam mindenféle munkahelyet,
hogy igazoljam, nekem semmi
más nem megy, csak a zenélés.
Azt mondtam egyszer anyám-
nak: „zenész leszek, ha éhen
halok is!” Rosszul esett akkor
neki, viszont a kitartásom jutta-
tott el arra a pontra, hogy tény-
leg azzá váljak. Persze a legtöbb
szülő azt szeretné, hogy a fia
mérnök, orvos legyen, nem sze-
retik az elfogadni, ha a gyere-
kük a fejébe veszi, hogy
márpedig ő zenész lesz. Kicsit
aggódtak a szüleim emiatt, de
a későbbiekben támogattak. 

– Több jótékonysági koncer-
ten is részt vettél az utóbbi idő-
ben…

– Rengeteg jótékonysági
koncertem van. Léteznek olyan
dolgok, amelyekben hiszek, és
ezekért megpróbálok tenni is. A
július 8-i, a beteg Robikáért
megszervezett koncert sikeres
volt, megtelt a Jazz, számokba
nem mennék bele, de jelentős
összeg gyűlt össze. Jelen volt
Robika is, ott volt Szabi, az
édesapja, az édesanyja, nagyon
jó családi hangulat volt. Amikor
ilyen dolgok történnek, akkor
beszélhetünk a már sokat han-
goztatott nagy magyar összefo-
gásról. 

Nemes Gyula
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– Jó napot, Sajókám! Magá-
nak milyen vére van?

– Piros. Némi kékes árnya-
lattal, mert távoli rokonságban
állunk a Bourbon-házzal.

– Aha, esetleg a Saniuta-
vodka-dinasztiával. Nem a szí-
nére vagyok kíváncsi, ütődött,
hanem hogy milyen a vércso-
portja: A-s, B-s, AB-s vagy nul-
lás? Merthogy Rh-primitív, az
tuti.

– Asszem B-s. De miért fe-
szeget ilyen hematológiai kér-
déseket?

– Olvastam egy cikket a szú-
nyogokról…

– A múltkor a hülye lótetűi-
vel fárasztott, most a szúnyo-
gokkal. Lassan elmehetne
inszektológusnak.

– Szóval, tudományos ma-
gyarázata van annak, miért sze-
retnek jobban a szúnyogok
egyes embereket: bizonyos vér-
csoportok „finomabbak” a szá-
mukra, mint mások. Egy
felmérés szerint a 0-s vércso-
portúakat kétszer annyira csí-
pik, mint az A-s
vércsoportúakat, a B-seket
pedig valahol a kettő között.

– Honnan tudja a nyavalyás,
hogy milyen vérem van?

– Megkóstolja. Továbbá, a
széndioxid-kibocsátás alapján is
tájékozódnak: azokat, akik na-
gyobb mennyiséget lélegeznek
ki – például a nagyobb testtö-
megű embereket – könnyeb-
ben megtalálják, míg a
kisebbeket, par exemple a gye-
rekeket vagy Szász Jenőt ke-
vésbé csípik össze.

– Akkor majd ezután vissza-
tartom a lélegzetemet horgá-
szás közben.

– Az se megoldás, mert ál-
landóan sört vedel olyankor. Is.

– Na és?
– Imádják a sörszagot! Már

egy üveg sör elfogyasztása után
simábban betájolnak, de ennek
okára még nem találtak ma-
gyarázatot. Feltételezések sze-
rint talán azért, mert
megnövekszik az izzadságunk
etanolszintje vagy testünk hő-
mérséklete.

– Vagy csak egyszerűen al-
koholisták a kis bestiák. Ugyanis
kizárólag a nőstény szúnyog
csíp, a hímek növényi nedveket
koktéloznak.

– Ezt még Illés Ildikó is
tudja. Engem inkább az érde-
kelne, hogy amelyik szúnyog
nem hisz Drakulában, az ate-
ista?

– Igen, és a zsidó szúnyogok

Drakula helyett Nosferatuban
hisznek!

– De ha megcsípi egy szú-
nyog Drakulát, attól fogva hal-
hatatlan lesz, és azok is
halhatatlanná válnak, akiket
utána keres fel, vagyis három
lehetőség van: vagy nem csípik
Drakulát, mármint meg, vagy
rengeteg halhatatlan ember lé-
tezik, vagy Drakula nem létezik.

– Sütnivalója nem létezik,
az! Inkább azt mondja meg, mi-
lyen újságokat olvas.

– Központot!
– Külföldieket nem, például

brit lapokat?
– Az én angoltudásommal?

Örvendek, hogy a STOP-táblát
ki tudom olvasni.

– Nos, a legnagyobb pél-
dányszámú brit napilap, a Daily
Mail nemrég egy átfogó, képek-
kel dúsan megtűzdelt cikket kö-
zölt a Franciaországban
garázdálkodó romániai cigány-
bűnözőkről, hogy lássák a ked-
ves olvasók, mi vár rájuk is jövő
januártól, amikor Nagy-Britan-
nia is megnyitja kapuit az újabb
bevándorlók ezrei előtt. 

– Csak aztán be ne pereljék
a csávók őket a fotókért, a sze-
mélyiségi jogok megdicsázása
miatt.

– Megírják azt is, hogy a né-
metországi helyzet se valami
tubarózsás: csak tavaly 176 ezer
romániai érkezett hozzájuk, és
a többség nem a Heidelbergi
Ruprecht Karl Egyetemre fáradt
ki klasszikus német filozófiából,
Spinoza episztemológiájából
vagy Heidegger fenomenológi-
ájából doktorálni.

– Ilyen flancos külföldi sza-
vakat ne használjon, lerohad
tőlük az agyam.

– Ezzel indítanak, lefordítom
magának: „A világ legnevesebb
turistalátványosságainál csap-
nak le áldozataikra, megállítha-
tatlanul lopnak és rémítgetik az
embereket. Pofátlanul, fényes
nappal támadják meg áldoza-
taikat bankautomatáknál, zsú-
folt járdákon, parkokban és
metrómegállókban, káoszt és
szenvedést okoznak a francia
fővárosban.”

– Miért nem zsuppolják
haza őket, az országból való ki-
tiltással megspékelve?

– Hiába; például, 2012-ben
tizenháromezer füstöst tolon-
coltak ki, de úgyis valahogy
visszasunnyognak, és az után-
pótlás is erős.

– Vagy ahogy Orbán Viktor
nevezte őket: rejtett erőforrá-

sok. Apropó: hallotta, hogy
nem lesznek föld alattik Vásár-
helyen?

– Még azt se hallottam,
hogy egyáltalán terveztek met-
róépítést, ráadásul mingyá’ töb-
bet is.

– Metrót egy bogost! Föld
alatti szeméttárolók nem lesz-
nek.

– Pedig az bevált, amit a tu-
dori Gyémánt piacnál kotortak
be, a rejtett erőforrások nem
tudják kiguberálni belőle a má-
teriált.

– Hiába, mert a városi ta-
nács múlt héten leszavazta a
további 35 underground kuka
beszerzésére vonatkozó terve-
zetet.

– Ilyen banánrohasztó hő-
ségben is gyűléseznek a csávók?
Menten megszakad az az áldott
jó, együtt érző szívem…

– Érdekesen oszlottak meg
a voksok: a PD-L-sek testületi-
leg mellette, a szociáldemokra-
ták angróban ellene szavaztak,
míg RMDSZ-részről csak Peti
Redundáns András és Benedek
István támogatta az ötletet, a
frakció többi része tart-ódzko-
dott, így végül lőttek az egész-
nek.

– Hát istenem, bűzlik to-
vább a város…, csak egészség
legyen meg hideg sör. De mit
jelent a „redundáns”?

– Esetünkben azt, hogy ter-
jengős, bőbeszédű, valamit a
szükségesnél többször megem-
lítő. Nem figyelte meg, hogy
beszél alpolgármester úr?

– Nem. Hogy?
– Kábé így: ha és amennyi-

ben mód és lehetőség adódik és
kínálkozik arra és nem erre,
hogy a marosvásárhelyi szava-
zópolgárok… satöbbi. Plusz
feszt olyan kifejezések tömke-
legével ornálja mondandóját,
amelyek még az Idegen szavak
szótárának is csak a függeléké-
ben szerepelnek.

– Csupán az irigység beszél
magából, mert egy alulművelt
tapló.

– Ne sértegessen ebben a
kánikulában, mert még ketté
találom fejelni. 

– Oké, mondok inkább egy
viccet; két rendőr beszélget,
aszongya az egyik: az idén Ró-
mában nyaraltunk, te, hogy az
a Colosseum milyen pöpec!

– És?
– Erre a másik: ja, mi is lát-

tuk három évvel ezelőtt. Be van
már fejezve?

Molnár Tibor

Gyerekeknek 
bölcsődébe való 
beíratásához 
szükséges iratok 

Gyerekeknek bölcsődébe
való beíratásához szükséges
iratok:
– beiratkozási kérvény;
– a gyerek keresztlevelének
fénymásolata;
– szülők/törvényes képvise-
lők személyazonossági irata-
inak másolata, kiskorú

testvérek keresztlevelének
másolata, esetenként pedig
a kiskorú elhelyezésére vagy
odaítélésére vonatkozó ítélet
másolata;
– szülők/ törvényes képvise-
lők jövedelemigazolása, a
beiratkozást megelőző 6 hó-
napra szóló bruttó jövede-
lem igazolása;
– a gyereknevelési szabad-
ságon levő szülő munkahelyi
igazolása, amelyben megje-
lölik a munkaszerződés fel-
függesztése megszűntének

dátumát;
– az anya által nappali tago-
zaton látogatott oktatási
egység igazolása (eseten-
ként);
– válási végzés/ szülő halotti
bizonyítványa (esetenként);
– levélboríték.
Ezen iratokat 2013. augusz-

A hátrányos helyzetű csa-
ládokból származó 80 gyerek,
akiket a Rzomaring nappali
központban látnak el, a nyári
vakációban az Ígéretek szi-
gete elnevezésű nappali tá-
borban interaktív programon
vettek részt. A július 22–26.
között zajló tábort a Provision
Egyesület 17 amerikai önkén-

tessel közösen szervezte.
Az egyhetes foglalkozáson

a gyerekek megismerkedhet-
tek Nemo halacskával, vala-
mint Nelu horgásszal, akik
közölték velük a nap mottóját.
Munkaműhelyeket szerveztek
kommunikálás, konyhaművé-
szet, sport, zene és díszletter-
vezés szakokon, amelyeken az

egyesület önkéntes tanulói,
egyetemistái, mesteriző hall-
gatói is besegítettek.

A hét végén, hosszas kere-
sés után, a gyerekek megta-
lálták Nemo halacska kincsét,
amely a központ tulajdonát
képezi majd, segítséget
nyújtva az oktatásban.

Hacsek és Sajó Nappali táborozás a 
Rozmaring központ gyerekeinek



Az egykori strand főtér felőli
részén hiányzik a mintegy
0.60x1.5 méteres, a vaskerítést
kiegészítő betonlap, itt sikerült
bekúsznom az egykor szebb na-
pokat látott létesítmény terüle-
tére. Lehangoló látvány tárult
elém: valóságos dzsungellé sű-
rűsödött, egymásba fonódó
bokrok, fák, s mindenfelé gaz,
használt autógumik, üres pille-
palackok, cigarettacsikkek soka-
sága, tüzelés nyomairól
árulkodó félig elszenesedett fa-
darabok. 

Néhány hajléktalant és
kóbor kutyát – a hely urait – pil-
lantottam meg a medence
Egyesülés negyedbeli oldalánál.
Valamennyien értetlenül, kér-
dően bámultak rám, valószínű-
leg hosszú évek óta én voltam az
első betolakodó, „csendhábo-
rító” körükben. 

Mikor is épült 
a Voinţa strand?

Marosvásárhely első, nyitott
medencével ellátott uszodája
rekordidőnek számító 6 hét alatt
készült el, 1923 nyarán adtak át
Emil Dandea első polgármesteri
mandátumának fontos megva-
lósításaként. Az építkezés-be-
rendezés 617.663 lejes teljes
költségét az önkormányzati hi-
vatal állta. A kezdetben 30 m-es
medencét 1924-ben, a nemzet-
közi követelményeknek megfe-
lelően, 50 méteresre „nyújtották
meg”, és ezennel beindult a ma-
rosvásárhelyi vizes sportok több
mint négy évtizedet felölelő di-
adalkorszaka. 

Komoly vízilabda-
mérkőzések, úszóverse-
nyek helyszíne

Ebben a medencében indul-
tak azok a versenyek, amelye-
ken az egyszerre két sportágat –
azaz úszást és vízilabdát – is űző
játékosok mérték össze tudásu -
kat. A kezdeti időszakban főleg
páros meccseket vagy regionális
tornákat szerveztek, hisz akko-
riban – Bukarestet leszámítva –
a vízilabda szinte kizárólag Er-
délyre szorítkozott: Nagyvárad,
Kolozsvár, Temesvár és termé-
szetesen Marosvásárhely volt a

fellegvár. A hajdani MSE úszó
szakosztályának versenyzői
1935–1940 között, sorozatban
több országos bajnoki címet
nyertek úszásban (kivéve a 100
m-es gyorsúszást), számos ren-
dezvényre a Voinţa strandon ke-
rült sor.

Például 1936. augusztus 23-
án az IV. Országos Vízipóló Kupát
(Románia Kupa) is a Voinţa me-
dencéjében rendezték meg,
ahol az MSE megismételte
három évvel korábbi bravúrját,
és 6-4-re fektette két vállra az
örök mumus temesvári I.L.S.A.
együttesét. Az akkori kék-fehé-
rek Schwartz II. László-Schwartz
I., Chilf, Daróczi, Kelemen Attila,
Dienes Gyula és Vancea felállí-
tásban játszottak. 

1946–1958 között a maros-
vásárhelyi vízilabdázók hat alka-
lommal végeztek a második,
ötször a harmadik helyen, egy-
szer pedig negyedikek lettek a
bajnokságban. 

A sportág örök szerelmese-
ként számon tartott Simon Fe-
renc vízilabdázó – aki 230
válogatott mérkőzésen játszott,
részt vett az 1952-es, 1956-os és
1960-as olimpián és az 1954-es
torinói Európa-bajnokságon –,
e sorok írójának említette 1999-
ben, hogy az 1957-ben megren-
dezett, Progresul-C.C.A.
Bukarest helyi vízilabda ranga-
dón állítólag mintegy 4000 kí-
váncsiskodó volt jelen a Voinţa
strand körül!

1924. augusztus 30-án és
31-én, 8 ifjúsági és 11 felnőtt
számban már országos úszóbaj-
nokságot szerveztek itt. 

1941. augusztus 12-én a bu-
dapesti BTE úszói látogattak vá-

rosunkba és nagyszámú közön-
ség előtt mérték össze erejüket
az MSE sportolóival a Voinţa
strandon. 

De itt tartották a Máriaffy
(MSE szakosztályvezető) serle-
gért kiírt úszóversenyt, valamint
a Komjáty József-, Izsák Lili- és
Várady Huba- emlékkupáért
kiírt versenyeket is, amelyeket
szinte mindig helyi úszók nyer-
tek meg. 

Kik úsztak a Voinţa strand
medencéjében hajdanán?

Ha arra gondolunk, hogy a
fent említett három olimpián
részt vett román válogatott ge-
rincét főleg marosvásárhelyi ví-
zilabdázók alkották (Deák,
Deutsch, Simon, Fodor, Both dr.,
Kelemen dr., Méder, Naşca,
Bordi,  Rettegi I. Károly dr., Nagy,
Fülöp Ferenc. stb.), akkor tudjuk,
hogy kiváló, akkor világhírű ví-
zilabdázók formálódtak a Voinţa
strand medencéjében.

S hogy kik voltak a sikerko-
vácsok? A medencéből alig ki-
szálló Daróczy László, Kiss Andor
vagy még a vízből irányító dr.
Kelemen Attila, Simon Ferenc. 

Peteley Attila úszóedző el-
mondta, hogy a ’60-as években
a román úszósport legtöbb baj-
noka Marosvásárhelyről került
ki, akik szinte mind ebben a me-
dencében edztek, sőt 1932-ben
Európa-bajnoki címet is szerez-
tek ebben a medencében!

A bűnös nemtörődömség
következményeként már régóta
romosodó parlagon a Corvin-téri
medence szinte futószalagon
ontotta a sztárokat: dr. Kelemen
Ata, a legendás úszó és vízilab-

dázó, Fülöp György, városunk
egyik legnagyobb sportpolihisz-
tora, Simon Ferenc – aki 1947-
ben bajnok volt 100 háton és
200 gyorson – is itt kezdte az
úszást. 

De itt úszott Haraszti Magda,
aki 1948-ban 200 mellen, majd
Titus Groza 100 gyorson volt a
legjobb az országban, aztán
Méder Károly gyorsúszó (főleg a
hosszabb távokon volt a leg-
jobb), Both Marika, aki alig múlt
10 éves, amikor feltűnt az úszó-
berkekben, és a ’60-as években
szinte levakarhatatlan volt a
hazai ranglisták éléről. 

És ugyancsak ebből a me-
dencéből került ki Fülöp Ferenc
(1966-ban a szófiai egyetemi
VB-t is megjárta), Nagy Dénes (a
hosszú távok császára), Nagy
Éva (a jelenlegi úszóedző), Klósz
Mária (mellúszó) egykori bajno-
kok, majd itt edzett Kovács Al-
bert (aki részt vett az 1972-es
müncheni olimpián), dr. Bene-
dek István (a hátúszók mindig
éremre éhes képviselője), Pete-
ley Attila, Márton Éva, Bodonyi
József, Pongrácz Judith és Szabó
Jenő is, akik mind kiválót alkot-
tak ebben a sportágban. 

A vég kezdete

Annak dacára, hogy a felké-
szülési körülmények, legalábbis
helyi szinten, lényegesen javul-
tak, 1954-ben megnyitották az
OGYE-n a csöppnyi fedett me-
dencét, 1960 júniusára elkészült
a Kárpátok sétányán az új, olim-
piai méretű uszoda, a 6-dik év-
tizedtől kezdődően, szinte
ellenállhatatlanul beindult a ví-
zilabda hanyatlása. 

Úszó- és vízilabda-versenye-
ket és -mérkőzéseket még a
nyolcvanas évek végéig rendez-
tek ebben a medencében, de
időközben közfürdőként hasz-
nálták a marosvásárhelyiek. 

A rendszerváltás után még
rövid ideig magáncég üzemel-
tette, aztán anyagiak hiánya
miatt felszámolódott. „Mindenki
azt szeretné, hogy legyen végre
tisztességes strand Marosvásár-
helyen, de senki nem tesz sem-
mit” – mondta Joó László, a
Voinţa strandot bérlő cég tulaj-
donosa 1999-ben egy helyi na-
pilapnak. 2003-ban és
2004-ben Viorel Bubău, Maros-
szentanna egykori polgármes-
tere Carnaval névre hallgató
lovának fürdetésére használta a
strandot, amellyel a 2004-es at-
héni olimpiára készült. 2011 no-
vemberében a Voinţa strand
kerítésének fémelemeit pró-
bálta meglovasítani egy gyer-
gyószentmiklósi férfi, akit a
Marosvásárhelyi Helyi Rendőr-
ség munkatársai érték tetten. 

Álmok, tervek – és ami 
belőlük megvalósult 

Fülöp Ferenc, a marosvásár-
helyi póló hajdani kiválósága
mondta el korábban, hogy
1960-ban ígérték meg először a
fedett uszodát városunkban,
akkor még Marosvásárhelyen az
ország egyik legjobb, a román
válogatott gerincét adó csapata
működött. Az akkori terv addig
halasztódott, amíg végleg fele-
désbe merült, s csak a ‘80-as
években vették elő ismét.

A Sziget utcában a Romgaz
kezdett gigantikus beruhá-

zásba, ami a rendszerváltást kö-
vetően pénzhiány miatt kiful-
ladt, a félig kész uszoda azóta is
ott éktelenkedik a helyszínen.
Idővel a Kárpátok sétányi, egy-
kori Május 1 strand befedését
foglalták kormányprogramba,
miután azonban Borbély László
átadta a területfejlesztési tár-
cát, a beruházás hirtelen nem
lett fontos a fővárosnak. Az
évek múlásával a néhány éve
még működő strand medencé-
jét is benőtte a dudva.

Egy időben dolgoztak a ma-
rosvásárhelyi Voinţa strand
melletti volt izraelita közfürdő
felújításán. Itt korábban két
gőz- és kádfürdő is működött.
Az egyik Flesch Andor mérnök
tervei alapján készült Városi
Közfürdő volt, amely 1944-ben,
a Kossuth utcai Turbina-híd fel-
robbantásakor összeomlott. A
rituális célokra használt zsidó
közfürdőt 1924-ben építették.
Az államosítás után a kisipari
szövetkezetek termelői karban-
tartó-műhelyt üzemeltettek itt.
A forradalom után egy ideig
raktárhelyiség volt, majd kiürí-
tették, s a gazdátlan épületből
avatatlan kezek mindent elvit-
tek, ami csak elmozdítható volt.
Idővel a marosvásárhelyi zsidó
hitközség visszaigényelte, s
meg is kapta volt tulajdonát,
aztán az országos föderáció úgy
döntött, eladja az épületet. Így
került egy magáncég tulajdo-
nába, amely feljavította, átala-
kította a volt közfürdőt, az
épület jellegzetes vonásait is
megőrizte, sőt egy emelettel
bővítette. Évek óta ott egy ele-
gáns terasszal ellátott vendéglő
és panzió működik benne.
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Az oldalt szerkeszti: Czimbalmos Ferenc-Attila

Volt egyszer egy Voinţa strand
Mint köztudott, másfél éve nyitotta meg kapuit városunkban a Víkendtelepen lévő olimpiai méretű, 50x20 méteres úszómedence, amelyet fűtött túlnyomásos
sátortetővel fedtek be, és ami egyedülálló Romániában. Amióta megnyílt, feléledt az úszás meg a vízilabda városunkban, hetente több száz látogatója van a lé-
tesítménynek, kiváló körülmények között már sok jó eredményt értek el a sportolók a tízpályás medencében. Néhány sportbarátot, illetve a jelenleg igazolt spor-
tolókat leszámítva, kevesen tudják ma Vásárhelyen, hogy hajdanán városunk legismertebb uszodája, a Corvin Mátyás-téren lévő Voinţa (Akarat) strand volt,
ahonnan az évek során számos kiváló helyi sportoló került ki, akik idővel világhírnévre tettek szert. A rendszerváltás után a strand gazdátlanná vált, ebek har-
mincadjára jutott, jelenleg pedig hajléktalanok és kóbor kutyák lak- és búvóhelye. Felverte a gaz, a gyom, medencéjének száraz medrében műanyag palack- és
szeméthegyek tornyosulnak. Több mint 20 éve a pusztulás és az enyészet helye. Ide látogattunk el a minap.
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Kedves Olvasóink!
Ebben a hónapban is rejtvény-
pályázatot indítunk, érdekes,
humoros feladványokkal, érté-
kes nyereményekkel! A vetél-
kedő lebonyolítása az
előzőkéhez hasonló, annyi
kevés különbséggel, hogy au-
gusztusban ÖT pályázati rejt-
vényünk lesz. A megfejtéseket
(poénokat) a hónap utolsó szá-
mában megjelentetett pályá-
zati szelvényen kérjük majd
Önöktől, a rajta feltüntetett
határidőig.

Pályázza meg 
Ön is nyereményeinket!
1. díj: ezüstmedál – a RUBI-
COMPRES Demeter Kft. ékszer-
üzletének ajándéka
2. díj: kozmetikai krémeket,
géleket tartalmazó ajándék-
csomag – a „Peter's Beauty
Shop kozmetikai cikkeket for-
galmazó szaküzlet ajándéka
3. díj: három hónapos előfize-
tés a Központ hetilapra
Sikeres rejtvényfejtést kívá-
nunk!

SC. RUBICOMPRES 
DEMETER SRL.

1918 Dec. 1 sugárút 140/4
Marosvásárhely

tel.: 0265-220.341

RUBICOMPRES
ékszerüzlet

2013 augusztus 1–7.
Pályázat

Marosvásárhely 1. számú, professzionális 

kozmetikumokat forgalmazó szaküzlete.

Peter`s Beauty Shop

Marosvásárhely, 
Tamás Ernő utca, 
1. szám

Bolyai utca 

10. szám


