
„Vásárhelynek lelke van, s ez a lélek sugárzik…” (Márai Sándor)  
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A város egyik legrégebbi patikája
szakképzett gyógyszerészekkel,
kétnyelvű kiszolgálással és hosz-
szabbított programmal áll a páci-
ensek rendelkezésére, és 
továbbra is a legalacsonyabb ára-
kat biztosítja. A B&B az állandósá-
got jelzi Vásárhely főterén. 
Mindannyiunk egészségére!

Társadalom

Szétszaggatva, mégis együtt

100 éve, 1914 nyarán tört ki az első világháború, mely-
nek végén Magyarország elveszítette területének két-
harmad részét, többek közt Erdélyt is. A békediktátum
aláírására 1920. június 4-én került sor a versailles-i
Nagy Trianon-kastélyban. 2010-ben a magyar Ország-
gyűlés a Nemzeti Összetartozás Napjává nyilvánította
június 4-ét. 

>>> 3. oldal

Vélemény

Hol van a mi Johanniszunk?

A magyar választók nem díjaznák, ha valaki
közülük egy román párt színeiben indulna.
Ugyanakkor jól fogna még néhány olyan
példa, mint Szatmárnémeti és Szászrégen pol-
gármesterei egykoron, akik a románok egy
csoportjának a támogatását is megszerezték
maguknak. Az Erdélyben uralkodó közhangu-
lat nem engedné meg még a formális, érdekek
mentén létrejövő beolvadást sem, amely eset-
leg hozzásegítené a politikusokat az etnikai
szavazás korlátai közül való kitöréshez. Ez a
nyitás valószínűleg több kockázattal járna,
mint előnnyel. A jól elhatárolható, különálló
nyelvi és kulturális identitás, valamint a nem
túl régen szerzett történelmi sebek nem segí-
tik elő egy olyan konjunktúra kialakulását,
amelyben tömegesen egy magyar jelöltre sza-
vaznának a románok.

>>>5. oldal

MORGÓ

Felbomlik a 
kormánykoalíció? 

Bár köztudott, Romániában nem az állhatatos-
ság a legmegbecsültebb erény, s a román pártok
nem az ideológiák mentén szerveződnek, mégis
meglepetésként hatottak azok a változások,
amik az EP-választások szinte másnapján bein-
dultak, s amelyek a politikai erőviszonyok jelen-
tős átrendezésével jártak. Az előzetes
várakozásoknak megfelelően a május 25-ei vok-
solás elsősorban az őszi államelnök-választás
perspektívájából tekintve volt fontos, de az EU-
n belüli hatalmi harc vonatkozásában nyert végül
jelentőséget. 

>>>3. oldal

Társadalom

Kötelező román 
himnusz az iskolákban

>>> 4. oldal

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

„Úgy érzem, 
jól döntöttem, 
amikor az operettet 
beengedtem az életembe…”

„Úgy érzem, 
jól döntöttem, 
amikor az operettet 
beengedtem az életembe…”

>>> 3. oldal

Interjú 
Dancs 
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Évadzáró lecke- és nevelő-
hangverseny

Június 6-án, pénteken déli 12
órától román, 13 órától magyar
nyelvű évadzáró lecke- és neve-
lőhangversenyre kerül sor a Kul-
túrpalota nagytermében. Téma:
fiatal tehetségeink hangver-
senyszínpadon. Bemutatják: dr.
Dorina Pop és Fülöp Klára tanár-
nők. Közreműködik a Marosvá-
sárhelyi Filharmónia szimfonikus
zenekara, vezényel: Matei Pop.
Szólisták: Mihai Vaida, Alexandru
Cochisa, Vlad Ganta. A magyar
nyelvű hangversenyen fellépnek:
Erdős Róbert, Vajda Dávid, Kecs-
kés Ávéd Éva, Domahidi Kata, a
Művészeti Líceum diákjai.

Előadás a buddhizmusról
Marosvásárhelyen június 5-

én 19 órától a Dózsa György utca
9. szám alatt, az I.emeleten (az
RMDSZ megyei székhelye) Diet-
rich Rowek Buddhizmus Nyuga-
ton címmel tart előadást arról,
hogyan alkalmazható a modern
nyugatiak számára a buddhista
szemlélet. Dietrich Rowek és Szi-
lágyi Róbert buddhista tanítók
előadásukkal segítenek jobban
megérteni a buddhista látásmó-

dot. Arra is választ kapunk, hogy
a nyugati világba miként jutot-
tak el Buddha tanításai, és ho-
gyan gyakorolható mindez
nyugati, modern környezetben.
Az előadást magyar nyelvre for-
dítják.

Budapest Bár-koncert
Június 6-án este 7 órától a

Budapest Bár zenekar koncerte-
zik a Jazz&Blues Club nagyter-
mében. Az eredetileg egyetlen
lemez erejéig összekovácsoló-
dott együttes komoly sikereket
ér el, és folyamatos koncert-
meghívásoknak örvend. Reper-
toárjában filmslágerek, kuplék,
táncdalok és más híres dalok sze-
repelnek jellegzetes feldolgozás-
ban, mívesen hangszerelt
cigányzene kíséretében. Szín-
padra lépnek: Torma Gábor Frenk
(ének), Keleti András (ének) és
Szűcs Krisztián (ének). A koncer-
tet a Studium Alapítvány, a Par-
titúra Kulturális Egyesület és a
Jazz&Blues Club szervezik. A be-
lépőjegy 32 lejbe kerül. Minden
eladott jegy után 10 lejt a Művé-
szeti Líceumnak ajándékoznak a
szervezők hangszervásárlásra.
Jegyek elővételben a Traffic Ház-
ban (Marosvásárhely, Petőfi tér
1. szám, nyitva tartás: 11-18 óra)
kaphatók.

Kamarazene és rendkívüli
szimfonikus koncert

Június 5-én, csütörtökön este
7 órától Híres zenei variációk
címmel rendkívüli szimfonikus
koncert lesz a Kultúrpalota nagy-
termében. Vezényel a franciaor-
szági Alexandre Myrat, zongorán
játszik Georgina Fodor. Műsoron:
Brahms-, Rahmanyinov-, Elgar-
művek. A koncertre a 31-es
számú bérletek érvényesek.

Színházi előadás
a J’ai Bistróban

40 perces zenés-humoros im-
provizációs előadást mutatnak
be június 6-án, pénteken 20 órá-

tól a J’ai Bistro udvarán a Maros-
vásárhelyi Nemzeti Színház szí-
nészei és barátaik: Rares
Budileanu, Ciugulitu Csaba,
Mihai Craciun, Costin Gavaza és
Zeno Apostolache. Helyfoglalás
a 0371-376-011-es telefonszá-
mon.

Kiállítás 
festőtábori alkotásokból

A Maros Megyei Képzőművé-
szek Egyesületének egy cso-
portja harmadik éve vesz részt az
udvarhelyi Septimia wellness-
központban rendezett festőtá-
borban, a kövesdombi unitárius
templom kiállítótermében. A ki-
állítás egész júniusban naponta
9-13 óra között látogatható.

Soó Emma kiállítása
Soó Emma festőművésznek,

a Marosvásárhelyi Képzőművé-
szek Egyesülete tagjának mun-
káiból nyílt egyéni kiállítás a
prefektúra épületében.
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Június 5. Fatime, Valéria, Bonifác
Június 6. Norbert, Cintia, Kolos
Június 7. Róbert, Nándor, Berengár
Június 8. Medárd, Ágnes, Vilmos, Tas
Június 9. Félix, Bódog, Diána, Előd
Június 10. Margit, Gréta, Diána, Gitta
Június 11. Barnabás, Paula, Roxána

NévnapokNévnapokKár kihagyni

Horoszkóp
Kos: A házasságokban, régi együttélésekben tökéletes lesz
az összhang. Partnere végre nem viselkedik elfogultan, és
önnek ad igazat egy témában, ami eddig tabunak számított.
A munkában sikereket érhet el. Ha vannak titkai, azokat jól
őrizze, mert ha kiderül, óriási botrány lesz belőle.
Bika: Még az a csoda is megtörténhet, hogy aki korábban el-
lenségesen viselkedett önnel szemben, most barátságos és
talán még a tömjénezésre is képes. Fogadja mindezt kedve-
sen, de azért ne dőljön be neki, mert biztos lehet benne, hogy
kedvessége mögött kérés lapul. Utazáskor fantasztikus él-
ményben lesz része. 
Ikrek: Jusson eszébe, hogy a jó beszélgetés alkotóelemei az
igazság, a jó érzék, a humor és a szellemesség. Ha így kom-
munikál a héten, akkor olyan kapcsolatokat ápolhat, illetve
alakíthat ki, amelyekről később kiderülhet, hogy fontos sze-
repet játszhatnak a megélhetésének alakulásában. 
Rák: Egyetlen pillanatra se felejtse el, hogy a boldogság nem
más, mint egészség és gyenge emlékezőtehetség. Ezért fi-
gyeljen a testi és a lelki állapotára, lehetőleg olyan dolgokat
tegyen, amelyek miatt kiegyensúlyozottnak érezheti az
életét. És csak a szépre emlékezzen. 
Oroszlán: Vannak olyan dolgok, amelyeket már nem tarthat
sokáig titokban. Illetve ezen a héten talán még homokba
dugja a fejét, de a sors nagyon gyorsan rá fogja ébreszteni,
hogy változtatnia kell az életén, mert így nem folytathatja
tovább. 
Szűz: Ha egy kicsit nagyvonalúbban viselkedik, ha a másik
érdekeit megpróbálja figyelembe venni, akkor a kapcsolatai
miatt nem kell csalódást elszenvedni, illetve megmaradnak
azok a viszonyai, amelyek fontosak önnek. A szerelmi kap-
csolatokban felszabadultnak érezhetik magukat, és élvezhet-
nek minden együtt töltött percet.
Mérleg: Agytekervényei csigalassúsággal forognak, ennek
köszönhetően a reflexei sem úgy működnek, ahogyan kel-
lene. És vannak dolgok, amelyeket talán kétszer is meg kell
kérdeznie, mire megérti, hogy mit várnak öntől. Jó lenne, ha
nem akarnak az igazság bajnokának szerepében tündökölni,
mert ezzel csak az ellenségei számát növelheti.
Skorpió: Csak bátran kösse az ebet a karóhoz, tartson ki az
mellett, amit szeretne, mert a következetességének siker lesz
az eredménye. Ha a szerelmi életére eddig az állóvíz volt a
jellemző, akkor most készüljön: minden idők legfantasztiku-
sabb kapcsolatának kialakítására nyújt a sors lehetőséget.
Nyilas: A sors lehetőséget kínál olyan jövedelem megkere-
sésére, amely a hatóság előtt titokban maradhat. Kihasznál-
hatja a kínálkozó alkalmat, hiszen a pénznek most ezer helye
van. A kollégái között vannak olyanok, akik a kákán is csomót
keresnek, és akiktől a falra tudna mászni.
Bak: Még az is lehet, hogy barátságból, ismeretségből sze-
relem lesz. Különösen, ha új környezetbe, vagy új társaságba
kerül, ahol összetalálkozhat valakivel, akibe az első pillantásra
beleszerethet. Amennyiben házasságban, tartós kapcsolat-
ban él, úgy érezheti, mintha lőporos hordón ülne. 
Vízöntő: Erőt kell vennie magán, és a munkahelyén úgy vi-
selkedni, hogy a felettese elégedett legyen önnel. Mert sajnos
sok múlik most a főnöke jóindulatán. A szabályokat tartsa be,
így elkerülheti a nagyobb anyagi veszteséget. A szerelem úgy
köszönthet be az életébe, mint a hegyekből alázúduló kövek.
Halak: Egyre erősebb lehet önben az érzés, hogy változtasson
az életét, mert a jelenlegi állapot szinte felőrli. Amennyiben
párkapcsolatban él, akkor erre a hétre ne tervezzen nagy és
őszinte beszélgetést, mert a partnere nem érti meg, illetve
még az is megtörténhet, hogy érzelmi zsaroláshoz folyamod-
hat. 

Írjon nekünk!
Véleményeit, észrevételeit postai úton a 

Rózsák tere 16. szám alá, illetve elektronikus levélben a
kozpont@kozpont.ro címre várjuk!

www.studium.ro



MORGÓ

Felbomlik a 
kormánykoalíció? 

Bár köztudott, Romániában
nem az állhatatosság a legmegbecsültebb erény, s a román pár-
tok nem az ideológiák mentén szerveződnek, mégis meglepe-
tésként hatottak azok a változások, amik az EP-választások
szinte másnapján beindultak, s amelyek a politikai erőviszonyok
jelentős átrendezésével jártak. Az előzetes várakozásoknak
megfelelően a május 25-ei voksolás elsősorban az őszi állam-
elnök-választás perspektívájából tekintve volt fontos, de az EU-
n belüli hatalmi harc vonatkozásában nyert végül jelentőséget. 

A választási eredmények világossá tették, hogy a posztkom-
munista PSD nyert ugyan, de nem akkora fölénnyel, hogy bíz-
hatna államelnök-jelöltje sima győzelmében. Ahhoz
szavazóbázisa teljes mozgósítása mellett is szüksége lenne még
egy jelentősebb párt – mint amilyen a PNL volt a felbomlott
szociálliberális szövetségben – híveinek a támogatására. A li-
berálisok ugyan nem érték el a szimbolikus 20 százalékot, de
mégis ők teljesítettek a legjobban az ellenzéki oldalon. A Ba-
sescu által pátyolgatott népi mozgalom (PMP), bár nagyok vol-
tak az elvárások irányában, nem váltotta be az elsősorban
államelnöki reményeket, hozzájuk képest még az RMDSZ is job-
ban szerepelt.

Ilyen előzmények után robbant a bomba, azaz következett
be a két ellenzéki párt, a PNL és a PDL egyesítésére vonatkozó
Antonescu-féle indítvány, amit mindkét oldal meglepő gyor-
sasággal el is fogadott. Ezzel egyidőben azt is bejelentették,
hogy a PNL csatlakozik az Európai Néppárt frakciójához. Az ese-
mények gyors egymásutániságából ítélve azt kell mondanunk,
hogy előre előkészített, kidolgozott forgatókönyv szerint zajla-
nak az események. Antonescu pártelnöki tisztségéről történt
lemondása, az államelnöki jelöltségtől való visszalépése, Klaus
Johannis felfuttatása mind-mind ezt a feltételezést látszanak
alátámasztani. 

Ha Johannis lesz a PNL-PDL pártfúzió nyomán hirtelen meg-
erősödött párt államelnök-jelöltje, akkor, a maradék jobboldali
erőket maga mögé állítva ő válik az őszi választás legesélyesebb
indulójává, akkor a PSD jelöltjére, legyen az bárki, újabb kudarc vár. 

Az események hátterét, miértjét magyarázók megtalálni
vélték a Dimbovita parti politikai mozgások külföldi támoga-
tásának okát is. Merthogy állítólag a német kancellár, Angela
Merkel is az úgynevezett Johannis-projekt támogatói között
van. Úgy látszik, az EU-ban folyó hatalmi harc, az unió jövőjére
vonatkozó két elképzelés, az Európai Egyesült Államok és a
Nemzetek Európája hívei közötti egymásnak feszülés miatt nem
mindegy, mekkora a néppárti frakció az EP-ben (ezért is fogad-
ták oly simán maguk közé a PNL-s képviselőket), s hogyan oszlik
meg a jobboldali és baloldali állam- és kormányfők aránya az
Európai Tanácsban, továbbá ki lesz az Európai Bizottság új el-
nöke. 

Ebben az összefüggésben más megvilágításba kerülnek, új
értelmet nyernek a magyarországi kormánypártok képviselői-
nek, különösen Orbánnak és Semjénnek kampányfinisbeli meg-
szólalásai, amelyekben az RMDSZ-re való voksolásra bíztatták
az erdélyieket. S ha már az RMDSZ-ről is szó esett, kíváncsian
várjuk, hogyan reagálnak majd európai néppártbeli román tár-
saik hívó szavára, hogy belpolitikai téren is valósítsák meg a
jobboldali egységet. Előfordulhat, hogy hamarosan felbomlik
a kormánykoalíció? 

3. oldalTársadalom  <<2014. június 5–11.

Szentgyörgyi László   
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Szétszaggatva, mégis együtt
100 éve, 1914 nyarán tört ki
az első világháború, mely-
nek végén Magyarország el-
veszítette területének
kétharmad részét, többek
közt Erdélyt is. A békediktá-
tum aláírására 1920. június
4-én került sor a versailles-i
Nagy Trianon-kastélyban.
2010-ben a magyar Ország-
gyűlés a Nemzeti Összetar-
tozás Napjává nyilvánította
június 4-ét. 

A 20. század elején az euró-
pai nagyhatalmak két szövet-
ségbe tömörültek. Az egyik
oldalt alkották a Központi Hatal-
mak, élükön Németországgal és
az Osztrák-Magyar Monarchiá-
val. A másik tömböt az Antant
vagy szövetséges hatalmak ké-
pezték, olyan nagyhatalmakkal
az élen, mint Franciaország és
Oroszország. Németország kül-
politikája, gazdasági és haditen-
gerészeti terjeszkedése, a
gyarmati problémák, a germán-
szláv ellentétek a Balkánon, va-
lamint a két politikai és katonai
szövetség fegyverkezési verse-
nye a balkáni háborúk után
olyan feszült helyzetet terem-
tett, amelyben a legkisebb inci-
dens is elég volt, hogy háborús
konfliktussá fajuljon. 

A szövetségek közötti patta-
násig feszült helyzetet a Szara-

jevóban elkövetett merénylet
tetőzte be, ami ürügyül szolgált
a háború kirobbantásához. (A
történészek véleménye szerint a
háború kitörésére előbb vagy
utóbb úgyis sor került volna!)
1914. június 28-án egy szerb na-
cionalista meggyilkolta Ferenc
Ferdinánd osztrák trónörököst és
Zsófia főhercegnét. Erre I. Ferenc
József császár II. Vilmos német
császárral szövetkezve háborút
indított Szerbia ellen, ami aztán
a világháború kezdetét jelen-
tette. Abban, hogy 1914 nyarán
kitört a háború, kétségtelenül a
hatalmak között meglévő ellen-
tétek játszották a döntő szere-
pet. Ez azonban önmagában
még nem magyarázza meg azt,
hogy a kompromisszumok kere-
sése helyett, miért döntöttek a
háború mellett. (Magyar Laro-
usse)

A mozgósítás során szűkebb
térségünk férfi lakosságának
nagy része is különböző ezre-
dekhez vonult be. Az ezredek
hadilétszámra emelt századai
valóságos diadalmenettel vo-
nultak a frontra, azzal a kincstári
optimizmussal, hogy a császár
bíztatása szerint „még karácsony
előtt, mire a falevelek lehullnak
az egésznek vége lesz”, győzte-
sen térnek majd haza. A terve-
zett villámháború azonban, a

frontok gyors megmerevedése
folytán, állóháborúvá alakult és
négy évig tartó vérontást ered-
ményezett. 

1916 augusztusában Romá-
nia hadüzenet nélkül megtá-
madta az Osztrák-Magyar
Monarchiát. A kevés számú nép-
felkelő és tartalékos csapatok
nem tudták védeni a határt, a
román seregek egyre bennebb
nyomultak Erdélybe. Szeptem-
berben azonban az osztrák-ma-
gyar hadvezetés hazavezényelte
a hadszíntérről tartalék hadere-
jét, akik délen egész Bukarestig,
nyugaton a Szeret folyóig szorí-
tották vissza a támadókat. 

Az I. világháború végén
egész Európa romokban hevert,
és a békeszerződések az eljö-
vendő történelmi konfliktusokat
készítették elő. A győztes Szö-
vetséges és Társult Hatalmak és
Magyarország között a békedik-
tátumot 1920. június 4-én írták
alá a versailles-i Nagy Trianon-
kastélyban. A diktátum értel-
mében Magyarország
elveszítette területének kéthar-
madát, a lakosság a korábbi 21
millióról nyolc millióra csökkent.
A határokon kívül rekedt több
mint három millió magyar nem-
zetiségű ember. Erdélyt a Parti-
ummal és Kelet-Bánáttal
Romániához csatolták. 

2010-ben a magyar Ország-
gyűlés a Nemzeti Összetartozás
Napjává nyilvánította június 4-
ét. A 2010. évi XLV törvény meg-
erősítette Magyarország
elkötelezettségét a magyar
nemzet tagjai és közösségei
egymással való kapcsolatának
fenntartásában és ápolásában.
A Magyar Országgyűlés köteles-
ségének tekinti a nemzeti össze-
tartozás erősítését. A törvény
kimondja, hogy „a több állam
fennhatósága alá vetett ma-
gyarság minden tagja és közös-
sége része az egységes magyar
nemzetnek, amelynek államha-
tárok feletti összetartozása va-
lóság, és a magyarok
önazonosságának meghatározó
eleme” – olvasható a magyar
kormány honlapján. 

Nemes Gyula

Kötelező román himnusz az iskolákban

Vásárhelyi román politikusok támogatják,
az iskolaigazgatók elutasítják

A törvénytervezet értelmé-
ben minden nap az oktatási te-
vékenység megkezdése előtt, a
tanintézet-vezetők felügyelete
mellett kellene énekelni a him-
nusz rövidített változatát, és a
megyei tanfelügyelőségek el-
lenőriznék az előírások betartá-
sát, illetve azoknak kellene
meghatározniuk a himnuszé-
neklés elmulasztásáért az igaz-
gatókra kiszabható büntetés
mértékét is. A javaslat szerint az
esetleges mulasztásért 30 ezer
és 100 ezer lej közötti bírság ki-
fizetésére kötelezhető az iskola.
A törvénytervezetről még a
képviselőháznak is döntenie
kell.

Csíki Zsolt, a marosvásárhe-
lyi Szász Albert Sportiskola
igazgatója úgy véli, ez a terve-
zet újabb pótcselekvés, és az il-
letékesek legkevésbé ezzel
kellene foglalkozzanak. Inkább
az oktatás minőségét, a tanterv

optimalizálását lenne ésszerű
napirendi pontra tűzni. „A tan-
ügyre ráférne egy jól meggon-
dolt, stratégiai reform, amely
javítaná az oktatás minőségét,
és a pedagógusok helyzetén is
változtathatna. Mintha a him-
nusz éneklésének hiánya lenne
az egyetlen probléma a román
tanügyben” – véli Csíki Zsolt,
aki fölösleges és komolytalan
kezdeményezésnek tartja a
Maros megyei szenátor javasla-
tát.

Tiltakozásokat
fog szülni a törvény

Tamási Zsolt, a 7-es Számú
Általános Iskola igazgatója la-
punknak elmondta, hogy
egyáltalán nem tartja jó ötlet-
nek ezt a tervezetet. „Értem,
hogy az illetékesek hazafias ne-
kibuzdulásukban álltak elő a ja-
vaslattal, de fölösleges
időtöltésnek tartom, rossz em-

lékű időszakot idéz fel bennem.
Ugyanakkor meggyőződésem,
ha törvénybe ültetik a himnusz -
éneklést, akkor ez a fajta eről-
tetés ellenreakciókat fog szülni,
a szülők, de a tanárok tiltakozá-
sát is elképzelhetőnek látom ez
esetben” – fejtette ki. Hozzá-
tette: bár intézményvezetőként
köteles a Hivatalos Közlönyben
megjelent törvényeket betar-
tani, betartatni, reméli, hogy
lesz majd olyan politikai vagy
akár civil konstrukció, amely

megtámadja ezt a határozatot.

„Nem valószínű, hogy 
törvény lesz ebből”

Bálint István, a Bolyai Farkas
Elméleti Líceum igazgatója
nem látja valószínűnek, hogy
ebből a tervezetből törvény
szülessék, így egyelőre nem ag-
gódik a betartásáért, és a kilá-
tásba helyezett szankciókért
sem.

Pál Piroska

Múlt héten hallgatólagosan elfogadta a román szenátus azt a törvénytervezetet, amely kötelezővé tenné
az ország himnuszának eléneklését az elemi oktatásban a tevékenység megkezdése előtt. A tervezet kez-
deményezőinek egyike Alexandru Petru Frătean Maros megyei szenátor, és többek között Olimpiu Pop
Sabau, PSD-s  marosvásárhelyi önkormányzati képviselő. 

Az ActiveWatch román civil szervezet is tiltakozik a törvényter-
vezet ellen, úgy vélik, hogy a kezdeményezők eredeti elképze-
lésével éppen ellentétes hatást vált ki, mert a mindennapos
éneklés hatására elértéktelenedik az ország himnusza.
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„Úgy érzem, jól döntöttem, amikor az
operettet beengedtem az életembe…”

- interjú Dancs Annamarival -
– Idestova négy éve vagy a

Budapesti Operettszínház tagja,
ahol a Csárdáskirálynő Stázija-
ként debütáltál, de az operettes
„szárnypróbálgatás” jó néhány
évvel korábbra datálódik, ponto-
sabban 2007-re, amikor Tarján
Pál tenor közreműködésével ope-
rettalbumot jelentettél meg,
amit egy sikeres turnésorozat kö-
vetett. Akkoriban sokan megle-
pődtek ezen, hiszen a civil
számára kvázi akkora váltásnak
tűnt, mintha egy Forma-1-es pi-
lóta hirtelen gondolna egyet, és
a versenyautó kormánya mögül
terepmotorra pattanna. Meny-
nyire volt „rázós” az átnyergelés?

– Habár két egymástól tel-
jesen eltérő műfaj az operett és
a pop, az én életemben, a tor-
komban, és szerencsére a kö-
zönségem előtt sem volt
meredek váltás. Persze, sokan
meglepődtek, amikor az első
turnén egy Szilvia belépőjével
kezdtem a műsoromat; sokan
azt is hitték, nem az én han-
gom, hanem playbackelek, de
hát az sem volt publikus, hogy
míg javában popzenét énekel-
tem, közben a Zeneakadémia
operaénekesi szakán lediplo-
máztam. Nekem egy igazi sze-
relem lett az operett, de
ugyanakkor hálás vagyok azok-
nak a popos éveknek, amikor az
országot járva, koncertezve sze-
reztem meg azt a színpadi ru-
tint, ami nélkül talán ma nem
lennék a Budapesti Operettszín-
ház tagja.

– 2010-ben a bukaresti Ioan
Dacian Nemzeti Operettszínház-
ban a Marica grófnő és a Csár-
dáskirálynő szubrettszerepeit
osztották rád, ráadásul románul
kellett énekelned. És mindezt
úgy, hogy nem magad jelentkez-
tél meghallgatásra, ahogy Bu-
dapesten, hanem ők kerestek
meg…

– Szerencsém volt, mert
2009-ben mentem el egy meg-
hallgatásra Bukarestbe, és rá
egy hónapra hívtak meg a Csár-
dáskirálynő és a Marica grófnő
szubrettszerepeire; ez egy „be-
ugrás” volt, a három szubrettből
kettő teherbe esett, és, ahogy
mondani szokás, jókor jó he-
lyen… Mai fejjel visszatekintve
nagyon bátor voltam, hiszen
bele se gondoltam, hogy mi
történhetett volna akkor, ha a

bukaresti vendégszereplésem
nem sikerül. De az effajta bátor-
ságom mindig bejött, a plusz
adrenalin mindig segített a bi-
zonyításban.

– 2012 nyarán rosszul lettél
egy kosztümös próbán, tavaly
tavasszal pedig egy kisebb mű-
téten estél át. Hogy vagy azóta,
illetve most?

– Köszönöm, jól vagyok.
Nem veszélytelen a színpad,
benne van a pakliban az, hogy
amilyen intenzíven élek, léte-
zek, ha nem figyelek oda ma-
gamra, akkor megtörténhet a
baj. Emberből vagyok én is, és
ezek a kisebb szerencsétlensé-
gek tanulságok, intelmek arra
nézve, hogy jobban vigyázzak
magamra.

– Néhány nappal ezelőtt,
május 16-án volt Lehár Ferenc A
mosoly országa című operettjé-
nek a premiere, amely egyben az
évad utolsó bemutatója is a Bu-
dapesti Operettszínháznál. Kö-
vetkezik a jól megérdemelt
lazulás, vagy a nyarad is „be van
táblázva”?

– A mosoly országa óriási ki-
hívás volt számomra. Ez már a
harmadik „ázsiai” szerepem, ez-
úttal egy Mi nevű kínai herceg-
nőt alakítok, előtte a Miss
Saigon címszerepét, a vietnami
Kimet, illetve a Viktória Lia San-
ját játszottam. Mind közül a
mostani, a Mi volt a legnehe-
zebb, hiszen operai magasságo-
kat kell megénekelni, illetve
egy lényegesen más, drámaibb
szubrettszerepről beszélünk.
Emellett még kungfu- és
balett órák is tarkítottak a pró-
bafolyamatot. Egy hét pihenő
után már Kálmán Imre Bajadér-
ját próbáljuk a teátrumban,
mivel szeptember 19-én újra
visszatér ez a nagyszerű operett
a repertoárunkba, nyár köze-
pén, július 11-12-én pedig a
Szegedi Szabadtéri Játékokon a
Csárdáskirálynőt mutatjuk be.
De közben marad időm az ott-
honi szabadtéri koncertekre, il-
letve a családomra,
szeretteimre is – minden csak
szervezés kérdése.

– A kilencvenes évek elején a
szolnoki színház büfése mindig
azzal búcsúzott tőlem, hogy „üd-
vözlöm az erdélyi magyarokat”;

azt hitte, lehetünk vagy ötvenen.
A magyarországi átlagember vé-
leményével mindenki képben
van, de érdekelne, hogyan viszo-
nyulnak hozzánk a kollégáid?
Nem az itteni közös turnéitok al-
kalmával, természetesen, hanem
otthon, Pesten, amikor egymás
között vannak.

– Erdélyről minden kolle-
gámnak elsőre az otthoniak ven-
dégszeretete, a nagy
evészetek-ivászatok, az áfonya-
pálinka, no meg a vinete jut
eszébe. Szeretettel gondolnak
kis hazánkra, akik már voltak, és
kíváncsiak azok, akik meg nem;
persze, én is sokat „promózom”
az otthonomat. Remélhetőleg
sikerül az ősz folyamán az egyik
sikerdarabunkkal Marosvásárhe-
lyen is több előadást tartanunk.
Nekem minden vágyam, hogy
ezek az előadások megvalósulja-
nak, csak hát ekkora produkció-
kat megmozgatni nem könnyű.

– A mondás szerint a székelyt
azért ejtik ki a román X-Faktor-
ból, mert magyar, a magyarból
meg azért, mert román. Máig
elevenen él bennem, amikor pár
évvel korábban, egy hazai tv-
műsor vendégeként addig ismé-
teltetted a nevedet a bukaresti
műsorvezetővel, amíg sikerült
helyesen kiejtenie, sőt, valami
olyasmi is rémlik, hogy a 2008-
as Aranyszarvas fesztiválon –
amelyen első erdélyi magyar
szólistaként közönségdíjat nyer-
tél – néhány magyar sort is „be-
lecsempésztél” az angol nyelvű
dalszövegbe…

– Ami a nevem ismételteté-
sét, köztudatba való juttatását
illeti, valóban tudok erőszakos
is lenni. Igen, Bukarestben nem
volt titok, hogy magyar vagyok,
és mivel ezt a legőszintébben
mondtam el az összes tévémű-
sorban, ezt így fogadták el – a
legőszintébben. Ugyanez a
helyzet Pesten is: erdélyi lány
vagyok, és büszkén vállalom is!
Ugyanakkor mindig megadtam
a tiszteletet a különböző náci-
óknak; amikor éppen Hollandi-
ában léptem fel, akkor a
multikulturalitás, a tisztelet
jegyében hollandul is köszön-
töttem a közönséget, énekel-
tem az ő nyelvükön is –
számomra ez így természetes.

– Ha már szóba került az X-
Faktor: mi a véleményed az éne-
kes tehetségkutató versenyekről,
illetve jelentkeznél-e ilyen jellegű
műsorba, ha most lennél pálya-
kezdő?

– Egy tehetségkutató remek
lehetőség, ha valaki tehetséges,
és esélyt szeretne kapni a szín-
padon. Ezzel semmi baj nincs,
azzal viszont már van, hogy a
három hónapos gyorstalpaló
sztárcsinálók után addig hasz-
nálják őket, amíg érdekük,
aztán magukra hagyják, és
jöhet egy újabb széria. A szín-
padhoz, művészethez sok eset-
ben nem elég három hónap,
meg kell mászni a lépcsőfoko-
kat; a felkészültség, az alázat, a
küzdelmek, sikerek, sikertelen-
ségek (és meg sorolhatnám)
mind hozzájárulnak egy hosszú
szakmai pályafutáshoz.

– Mennyire könnyen (vagy
nehezen) sikerült csapatjáté-
kossá válnod a pesti társulatnál?
Hiszen tizenöt éven keresztül
mindig egyedül álltál a színpa-
don (a táncoslányokat leszá-
mítva), és ez mindenképpen
fordított helyzet, például
Beyoncé vagy Robbie Williams is
zenekarban kezdték, és utána
startolt a szólókarrierjük.

– Valóban nem volt egy-
szerű megtanulni csapatban
dolgozni, évekig csak én voltam
a színpad közepén. Szerencsére
jó az alkalmazkodóképessé-
gem, és voltak olyan kollegák,
akik segítettek a beilleszkedés-

ben. Kellett persze néhány
„pofon” is, ami rádöbbentett
arra, hogy itt más a rendszer.
Ugyanakkor minden nap azt
érzem, hogy folyamatosan ta-
nulok valami újat a szakmáról,
tapasztalok és megérek az új
feladatokra, kihívásokra, ami
nagyszerű érzés.

– Azt mondják, a pénz nem
boldogít, de legalább vehetsz
magadnak egy jachtot, amin
szomorkodhatsz. Ha kizárólag az
anyagi oldalát nézzük, mennyire
„buli” 2014-ben Magyarorszá-
gon operett-énekelni?

– Az operett hungarikum, és
elég sokat turnézunk: Izraelben,
Münchenben, Szentpéterváron
is felléptünk az elmúlt fél évben.
Amikor Szentpéterváron énekel-
tünk egy nemzetközi operettgá-
lán, akkor jobbnál jobb
táncosokkal, énekesekkel lép-
tünk színpadra, el is bizonytala-
nodtam rendesen, hogy most mi
lesz… Aztán amikor mi, ma-
gyarok álltunk a színpadon, be-
bizonyosodott, hogy a paprika a
vérünkben elengedhetetlen
ebben a műfajban, az egész szín-
ház tombolt a mi produkciónk-
nál. Úgy érzem, jól döntöttem,
amikor az operettet beenged-
tem az életembe, ha szerencsés
és ügyes vagyok, akkor akár 50-
60 évesen is énekelhetek. Remé-
lem, hogy úgy lesz.

– Tavaly októberben Bársony
Rózsi emlékgyűrűt adományo-
zott neked a Budapesti Operett-

színház, amely 1981 óta két-
évente mindig a legígéretesebb
szubrett ujjára kerül. A közönség
szeretete mellett legalább
ugyanolyan fontos a szakmai el-
ismerés is?

– Minden előadónak jól
esik, ha szakmailag is elismerik,
és ezek a visszaigazolások vala-
milyen szinten megerősítenek
abban, hogy igenis van értelme
folytatni. Persze, mindig a kö-
zönség a mérvadó, hiszen ők
váltanak az előadásokra jegyet,
ők tapsolnak nekünk. Valóban
nagy megtiszteltetés, hogy Le-
hoczky Zsuzsa, Oszvald Marika,
de akár Szendy Szilvi után én
lettem a következő „legígérete-
sebb szubrett”, akinek odaítél-
ték ezt a kitüntetést.

– Legutóbb márciusban tur-
néztál itthon a Cintányéros cudar
világ című operett-előadással,
Oszvald Marikával és Peller Ká-
rollyal közösen; mikor láthat leg-
közelebb az erdélyi, illetve a
marosvásárhelyi közönség?

– Nyáron lesznek kisebb
koncertjeim otthon, de termé-
szetesen szeretnék majd ősszel
egy újabb erdélyi turnéra in-
dulni, Operettszínházas kolle-
gák társaságában, ahogy már
említettem. Részletesebben
erről még korai lenne beszél-
nem, de ígérem, hogy mindig
elhozok a szülőföldemre egy-
egy jó barátot, kollegát, akikkel
igyekszünk megörvendeztetni
az otthoni közönséget.

Molnár Tibor
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Az impozáns épületegyüttes, amely a Klastrom (mai Mihai Viteazul) utca 15-17. szám alatt áll 1903 és
1908 között épült Körössy Albert Kálmán mérnök tervei alapján. A kivitelezés Csiszár Lajos nevéhez fűződik. 
1908-ban a római katolikus egyház adományából felépült az iskola mellett a Tanoda is, melyet 2000-ben
újítottak fel.  A fiúgimnáziumot egyik helyről a másikra költöztették, míg végül megállapodtak vele ott,
ahol most az Egyesülés Főgimnázium (Unirea) áll. Ez volt Marosvásárhely második iskolaközpontja, de a
cikkben írni fogunk egy titokzatos szoborról is, melyet a hatvanas évek elején a kommunisták megsem-
misítettek… Az iskola az 1948-as államosításig volt római katolikus fiúgimnázium. 
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II. Rákóczi Ferenc Római 
Katolikus Főgimnázium

Hol van a mi Johanniszunk?
Miért nem létezik egy olyan erdélyi magyar közéleti sze-

mélyiség, aki egy választás alkalmával a románok bizalmát is
elnyerhetné? Miért nem építettek fel politikusaink egy olyan
stratégiát, amellyel a Székelyföldön kívül található települé-
seken, egy-egy adott helyzetben, az etnikai szavazás helyett
akár a többségben élők támogatását is megszerezhetnénk?
Persze a mi közösségünket szinte semmilyen szempontból
nem hasonlíthatjuk össze a szászokkal, a német gazdasági
potenciált a magyarországival, vagy Klaus Johannist a min-
denkori erdélyi magyar politikussal. 

Bármennyire is igyekeznének, a mi választottjaink, sőt
még az RMDSZ legképlékenyebb elöljárói sem volnának ké-
pesek úgy egybeolvadni a román központi pártokkal, mint Jo-
hannis. Ő egy erdélyi szász politikus, aki a Német Demokrata
Fórumban kezdte a pályafutását, Szeben polgármestereként
vált ismertté, majd a Nemzeti Liberális Pártban folytatta te-
vékenységét. A jobboldal legesélyesebbnek tartott államel-
nök-jelöltje. Az eddigi eredményei irigylésre méltóak, főleg
abból a szempontból, hogy milyen módon lehetett a román
lakosok bizalmát elnyerni egy olyan közösségen belül, ahol
mindössze néhány százaléknyi a más nemzetiségűek aránya.
Bármelyik pártba is igazolna át, Johannis mindig a német kö-
zösség politikusa fog maradni. 

Elvétve ugyan, de találunk olyan magyar közéleti szerep-
lőket is, akik más román párthoz kötődve, többnyire valami-
lyen szakmai vagy közigazgatási területen tevékenykednek,
s akik meghasonuló helyzetükből adódóan nem szentelhet-
nek különös figyelmet a kisebbségvédelmi kérdéseknek, visz-
szafogottan kell nyilatkozniuk a kényesebb ügyekben. A
magyarellenes kirohanásokkal szemben tanúsított hallgató-
lagos beleegyezésük jelentősen rontja saját közösségükön be-
lüli megítélésüket, pályafutásuk pedig egy holtvágányon való
vesztegléssel végződik. Az viszont elképzelhetetlen, még a
legtehetségesebb jelölt és a legeredményesebb stratégia ese-
tén is, hogy egy magyar politikus csak és kizárólag román sza-
vazatokkal érvényesüljön. A magyar választók nem díjaznák,
ha valaki közülük egy román párt színeiben indulna. Ugyan-
akkor jól fogna még néhány olyan példa, mint Szatmárnémeti
és Szászrégen polgármesterei egykoron, akik a románok egy
csoportjának a támogatását is megszerezték.

Az Erdélyben uralkodó közhangulat nem engedné meg
még a formális, érdekek mentén létrejövő beolvadást sem,
amely esetleg hozzásegítené a politikusokat az etnikai sza-
vazás korlátai közül való kitöréshez. Ez a nyitás valószínűleg
több kockázattal járna, mint előnnyel. A jól elhatárolható, kü-
lönálló nyelvi és kulturális identitás, valamint a nem túl régen
szerzett történelmi sebek nem segítik elő egy olyan konjunk-
túra kialakulását, amelyben tömegesen egy magyar jelöltre
szavaznának a románok.

Ferencz Zsombor

A gimnázium 
létesítése és a jezsuiták

A Református Kollégium
után a Római Katolikus Fiúgim-
názium volt Marosvásárhely leg-
nagyobb iskolaközpontja.
Gyökerei a tizennyolcadik század
első évéig nyúlnak vissza. Kez-
detben azonban más helyen állt
az intézmény, nem ott, ahol je-
lenleg is található. 

Barabás Kisanna elmondása
szerint a gimnázium létesítése
szorosan kapcsolódik a városban
megtelepedett jezsuitákhoz, a
szerzetesek ugyanis érkezésük
után azonnal, vagyis 1702-ben
el is kezdték a tanítói-nevelői
munkát. 

A Keresztelő Szent János Plé-
bánia helyén abban az időben
egy ház állt. Ott kezdtek el előbb
vallásos énekeket tanítani a
gyermekeknek, majd pedig
rövid idén belül elemi iskolát lé-
tesítettek. 

Néhány évvel később, 1708-
ban megalakultak az első, úgy-
nevezett grammatikai
osztályok, amelyek középiskolai
osztályoknak feleltek meg.

Kezdetben az egykori 
Boér-ház ad 
otthont az iskolának

A gimnázium létesítéséről
azonban a Marosvásárhelyi úti-
kalauz szerzői, Fodor Sándor (S.)
és Balás Árpád is szólnak. 

A jezsuiták tehát a hétszázas
évek első évtizedében elemi
osztályokat létesítenek, mint
már jeleztük, a Plébánia udva-
rán, egészen pontosan az egy-
kori Boér-házban. 

1712-ben felépítették új is-
kolájukat, és finevelőjüket,
amelyet később a templom épí-
tésekor, 1728-ban lebontottak. 

A fent említett szerzők tudni
vélik, hogy az iskola a templom-
tól délre eső Lugosi-házban mű-
ködött tovább. Innen 1732-ben
átköltöztették a Lábas-házba,
de az iskola fejlődését 1773-ban
megzavarta a jezsuita rend el-
törlése. Erre azonban a későbbi-
ekben még visszatérünk. 

Az új helyzetben a volt jezsu-
ita rend tagjai mint világi papok

végezték oktató munkájukat. A
szabadságharc után megnyitot-
ták a négyosztályos gimnáziu-
mot, majd 1852-ben a finevelőt.

1940-ben az intézet 
felveszi a II. Rákóczi 
Ferenc Római Katolikus 
Főgimnázium nevet

Az Eötvös-féle tanügyi re-
form alapján az intézet az 1869-
1870-es évtől hat, majd
1898-tól nyolc osztállyal műkö-
dött. 1905-től 1934-ig az új, va-
gyis a Klastrom utcai épületben
csak a nyolcosztályos gimná-
zium volt, de az 1934-1935-ös
iskolai évtől a Kézdivásárhelyről
áttelepített római katolikus ta-
nítóképző is itt talált új ott-
honra. Így az algimnázium és a
tanítóképző együtt működött
1940-ig. 

Az intézet 1940-től nyolcosz-
tályos gimnáziummá alakult, és
felvette a II. Rákóczi Ferenc
Római Katolikus Főgimnázium
nevet. A dokumentumok még
arról is tanúskodnak, hogy ekkor
a tanítóképzőt áthelyezik Csík-
somlyóra, de az utolsó végzősei
– 1941 júniusában – még itt ké-
pesítőztek. Nagy István, a ké-
sőbbi kolozsvári Zeneakadémia
professzora és országos hírű kar-
nagy ennek az intézetnek volt a
zenetanára.

A jezsuita rendek 
feje több ezer forintot 
adományoz az iskolának

Azonban még pár sor erejéig
mindenképpen vissza kell tér-
nünk a költöztetésekre. 

A város meséi című könyv ál-
lítása szerint 1712-ben látoga-
tást tesz Marosvásárhelyre az
osztrák és a magyar jezsuita ren-
dek feje, Henevesi Gábor, aki
azonnal észreveszi, hogy az is-
kola bővítésre, fejlesztésre szo-
rul. 

Írásos dokumentumok ta-
núskodnak arról, hogy nem ke-
vesebb mint négyezer forintot
adományoz az intézetnek. Az
összeg húsz rászoruló római ka-
tolikus tanuló eltartását fedezte. 

Emellett létesít egy kétszáz
forintos alapot iskola és szemi-
nárium építésére. Ezekből az
összegekből, illetve az Apor,
Gyulafi és Petki grófok adomá-
nyaiból emelték aztán az elemi
iskola épületét, amely az 1708-
ban létesített grammatikai osz-
tályokat is befogadta. 

Az új épületről tudni kell,
hogy a Plébániatemplom szen-
télyének helyén állt, egyemele-

tes volt, és csak néhány évtize-
den át használták, amíg elkez-
dődtek az istenháza építési
munkálatai.

A Bethlen Gábor és a  Klast-
rom utca közötti épület

Az egykori II. Rákóczi Ferenc
Római Katolikus Főgimnázium
nevet viselő iskola tehát Körössy
Albert Kálmán építész tervei
alapján épült. Amint azt már ko-
rábban említettük, 1902-ben
kezdték el építeni, és 1908-ban
fejezték be.

Az iskola tantermes épülete
a Bethlen Gábor sétány és a
Klastrom utca közötti telken áll.
Főhomlokzatéval a Pázmány
Péter utcára néz. A kétemeletes
iskola mellé került a szeminá-
rium – bentlakási – egyemele-
tes épület.

Az impozáns épületről Ke-
resztes Gyula is ír. Marosvásár-
hely szecessziós épületei című

könyvében többek között arról
is említést tesz, hogy mindkét
épület eklektikus homlokzatain
a tervező szecessziós formákat
és díszeket is használt. 

Így a főépület középső riza-
litjának ablakformái, a főpár-
kány fölötti díszes attikafal,
valamint a sarokrizalitok orom-
falas tetőzetének kialakítása ti-

pikus szecessziós formát mutat.
A második emeleti nagyterem
belső építészeti kialakítása is
szecesszióra utal. 

Nagy-Bodó Tibor

Mai képek: Nagy-Bodó Szilárd
A régi képekért 

köszönet Madaras Józsefnek
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A FACEBOOK-FELHASZNÁLÓK TÍPUSAI

�  A NAGYMAGYAR-SZILAJSZÉKELY
Nagy-Magyarország térképeket, szé-
kely zászlókat, Erdély-monográfia-
kat, Wass Albert-idézeteket és
Kárpátia-klippeket posztol, egyebet
soha. Nem, nem, soha!

� A KIÖREGEDETT ROCKER valamilyen
sörös adatlapképet választ, lófarokba
kötve viseli azt a pár szál maradékot,
és rock-koncertek előtt készült fotó-
kat zúz ki, amelyeken a pocakjára fe-
szülő régi szegecses bőrdzsekijében
domborít valami leokádott, összeg-
raffitizett téglafal előtt, négyujjú ba-
rátai társaságában.

� A RETROBUZI a húsz évvel korábbi,
fekete-fehér házibulis képek baj-
noka, és a tovatűnt fiatalságát idéző
fotográfiákkal nosztalgiázik. „Kinek
volt ilyene?” – szellenti oda egy vi-
harvert Pegas biciklit vagy egy ko-
pott Electromures erősítőt ábrázoló
kép alá. (Mindenkinek, te gyökér,
mindenkinek!)

� A VÁJTFÜLŰ olyan zenéket oszt meg,
amiket normális emberek nemhogy
nem hallgatnak, de még csak nem is hal-
lottak róluk. Nem is lájkolja a kutya se.

� A HOBBIG*CI szarkasztikus megjegy-
zéseket fűz mindenhez, lájkolni
pedig csak azért szokott, hogy utána
kajánul ráklikkelhessen a „Mégsem
tetszik”-re.

�  GASZTROGERILLA non-stop süt-főz,
és az eredményt mindig szorgosan
fel is tálalja az üzenőfalán, amivel
nem is lenne semmi baj, csak általá-
ban olyankor tol az arcunkba egy
aranybarnára sült ropogós kacsát,
krumplipürével és párolt vöröská-
posztával körítve, amikor éppen a
tegnapi száraz kiflivéget majszoljuk
korgó gyomorral az irodában.

� AZ EGÉSZSÉGMÁNIÁS kizárólag be-
tegség-megelőzéssel és egészség-
megőrzéssel kapcsolatos cikkeket
prosztol: „Póréhagymával a hasme-
nés ellen”, „Tudta, hogy minden szel-
lentés a saját hosszúságával azonos
időtartammal rövidíti meg az

életét?”, „Ezért ne egyen nyers vakon-
dagyat…”, stb.

� A CSOPORT-TERRORISTA egyszerre
tíz-tizenöt csoportban osztja az észt,
az égvilágon mindenhez hozzászól,
mindenkinél mindent jobban tud
(valójában nem); az egyik legener-
válóbb, legirritálóbb és leglevakar-
hatatlanabb típus, az egyetlen
hatásos védekezés, ha letiltjuk a
p*csába.

� AZ ŐSDEGENERÁLT vagy AGRESSZÍV
SUTTYÓ hasonlít a csoport-terroris-
tához, csak ő nem csoportokban,
hanem az ismerősei üzenőfalán ga-
rázdálkodik. Olyasmikbe ugat bele,
amikhez se köze, se gőze; a többiek
egy idő után megunják, és nem rea-
gálnak az ökörségeire, amit úgy
könyvel el, hogy már megint meg-
nyert egy virtuális szócsatát. Legszí-
vesebben addig vernénk a fejét a
billentyűzetbe, amíg elkezd betűket
köpni, vagy lenyeli a szpészgombot
keresztbe.

� A NATURAL BORN KISMAMA a köly-
kéről/kölykeiről szórja a képeket,
kábé félóránként, „vicces” képaláírá-
sokkal társítva. Sokszor már-már azt
kívánjuk, hogy az a rohadt póniló ha-
rapná be a fényképezőgépét csukló-
ból, de valahogy nincs szívünk
leoltani.

� A SZERELMETES naponta posztol láv-
csis képeket, „Imádlak,
szerelmem/drágám/kicsim!” felirat-
tal; többnyire szíves szmájlikkal is
megspékeli, hogy biztosan elhányjuk
magunkat.

� A MÓKAMIKI közepesen jó vicceket,
szellemes mondásokat és poénvide-
ókat tol fel, csak némi fáziskéséssel:
valahol már mind hallottuk, olvas-
tuk, láttuk őket.

� A HUMANITÁRIUS-KUTYANITÁRIUS
feszt eltűnt személyek és elkódorgott
ebek fényképeit teszi közzé, és csak
remélni tudjuk, hogy egy szép napon
majd róla is megjelenik egy hasonló
a virtuális térben.

� A FACEBOOK-TETSZHALOTT soha nem
posztol és nem kommentel semmit,
privát üzenetet se ír senkinek. Aztán
az osztálytalálkozón kiderül, hogy
abszolút képben van, mindenkiről
tud mindent, ami az elmúlt találkozó
óta történt és valamilyen formában
felkerült a Facebookra – végig lapí-
tott és figyelt, mint pók a sarokban.

� A TINIRIBANC falatnyi bikinis képek-
kel és pucsítós-tangás szelfikkel
árasztja el a Facebookot, és utána
még ő van kibukva a „Jaj, de meg…
, úúú, hogy szét…, azta, de ki…”-
jellegű kommentektől.

� A PUNCSOLÓ NYALLER egyvégtében
„De csinos valaki!”, „Jaj, de cukik
vagytok!”, „Egyem meg, de édeske!”
típusú kommenteket ír mások képe-
ihez, persze legtöbbször úgy, hogy az
illető egyáltalán nem csinos, a cukik
egyáltalán nem cukik, és az édeskét
az oroszlán is sírva enné meg.

� A RINYAGÉP vélhetően franciát és né-
metet tanult a suliban, ezért a fész-
bukot panaszkönyvnek fordította:
ahogy valamilyen sérelem, bántás,
hátrányos megkülönböztetés éri,
egyből rittyenti is ki az üzenőfalára,
és mindig akad egy marha, aki meg-
vigasztalja.

� A KÖRNYEZETBARÁT/KÖRNYEZETBA-
RÁTNŐ éjjel-nappal Verespatak miatt
aggódik, a bálnavadászat ellen agi-
tál, zöld oldalakra irányít, szelektív
hulladékgyűjtésre szólít fel meg
egyebek, csak épp azt a sok szemetet
felejti el szelektálni, amiket kiguberál
nekünk az internet áporodott, bűzös,
grínpísz-penészes odvaiból.

� A SCHMITTELŐ/PONTÁZÓ nem tarto-
zik az emberiség gondolkodni képes
törpe kisebbségéhez, ezért mások
ötleteit, kiírásait, szövegeit sajátjai-
ként posztolja, a forrás megjelölése
nélkül – mint például ezt is.

Molnár Tibor

Claudiu Maior gratulál 
a City’us játékosainak! 

Rendkívül dinamikus kispályás
futballmérkőzésre került sor hétfőn
este a marosvásárhelyi Sportcsar-
nokban, ahol az országos bajnok-
ság első meccsén a City’us játszott a dévai
Autobergamo csapata ellen. A mérkőzést a vásárhelyi
csapat nyerte 7–6-os eredménnyel, valós lehetőség-
hez jutva az országos bajnoki cím elnyeréséhez.
„Rendkívül élénk, gólhelyzetekkel teli mérkőzés volt.
A fiúk jól játszottak, s a meccs teljes ideje alatt mind-
végig vezettek, végül nyertek. Gratulálok nekik. Na-
gyon jól éreztem magam a meccsen, s drukkolok nekik
a Déván sorra kerülő két meccsen. Ha ott legalább az
egyiken győzünk, újra bajnokok leszünk. Öröm ez a
polgármesteri hivatal számára, látni, hogy a vásárhe-
lyi sport élmezőnyben jár”, mondta a mérkőzésen
jelen levő Claudiu Maior alpolgármester. A következő
két meccsre június 9-én, hétfőn és 12-én, csütörtökön
kerül sor. Bátorítsuk a vásárhelyi játékosokat!
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Az oldalt szerkeszti: Czimbalmos Ferenc-Attila

Adrenalin gumicsikorgással
és kipufogógázzal fűszerezve

Van, akit a kipufogó benzingőze jobban felfrissít, mint a hegyek erős levegője, akinek nem megfagy a vére a kerekek csikorgása hallatán, inkább felpe-
zseg, s akivel az élvezetért elfolyatott benzin feledteti még a légszennyezettséget is. A driftelésért hódolóknak a lényeg: a látvány és a látvány okozta
adrenalinlöket.  A 36 éves nyárádszeredai illetőségű Szabó István (Mures Drift Team) már hosszú évek óta a motorsportok szerelmesének vallja magát,
egy éve kezdett driftelni, majd a tavalyi országos bajnokságon a 10. lett.  A Marosvásárhelyi Napok keretén belül megszervezett drift bemutatón is részt
vett, aztán szívesen mesélt lapunknak a hazánkban még gyerekcipőben járó, nagy teret hódító, izgalmas, de ugyanakkor veszélyes sportágról.

Labdarúgás 2. liga
Az ASA feljutott az 1. ligába

Szombaton 5-0 arányú kiütéses győzelmet aratott együt-
tesünk a labdarúgó 2. liga rájátszásának 9. fordulójában, ami
az 1. ligába való feljutást is jelentette egyben.

Mivel az ASA és a harmadik helyezett, CSM Râmnicu Vâl-
cea között megmaradt négy pontnyi távolságot már nem
lehet behozni egy fordulóval a rájátszás vége előtt, ezért biz-
tos feljutó együttesünk.

A Gloria elleni mérkőzésen a gólokat Voiculeț (47.), Ama-
uri (52.), Bumba (57.), N’Doye (66.) és Szilágyi (80.) szerez-
ték.

A találkozó után a hazai játékosok örömpezsgőzés mellett
tapsolták meg a mintegy 3000 nézőt, akik a bajnokság során
jóban-rosszban a csapat mellett volt. 

A nehéz időszak csak ezután kezdődik, hiszen a
2014/2015-ös idény végén hat együttes búcsúzik az 1. ligától,
a jelenlegi 18 csapatos bajnokság 14 csapatosra szűkül a
belga model szerint, így a felsőház és az alsóház küzdelmei
is látványosabbak lesznek. 

Mint köztudott, a 2010/2011-es évadban sikerült az 1. li-
gába feljutnia ugyan az ASA elődjének, a FCM-nek, de ott
csak két évet sikerült megmaradnia, hiszen a 2011/2012-es
tavaszi idény végén újra kiesett a másodosztályba. 

Hibaigazítás
Előző lapszámunkban sajnálatos technikai hiba miatt pon-

tatlanul jelent meg néhány információ a Reflex Mester Íjász
Kupával kapcsolatosan, ezért a Marosvásárhelyi Reflex 
Íjászklub tagjaitól szíves elnézést kér a sportszerkesztő. 

Amúgy a Jobbágytelkén megszervezendő hagyományos
Marosszéki népzene és néptánctábor keretén belül sorra ke-
rülő íjászversenyre június 19-én kerül sor és nem június 21-
én, ahogy a cikkben megjelent.

– István, a marosvásárhelyi
sportkedvelők közül kevesen is-
mernek, viszont a román mo-
torsport szerelmesei közül sokak
nagyra becsülnek. Mondj né-
hány szót magadról, meg a drift-
tel való kapcsolatodról...

– Nyárádszeredai születésű-
ként Székelyvajában lakom, de
a marosvásárhelyi Mures Drift
Team csapat tagja vagyok. A
motorsporttal mint sportággal
több mint egy évtizede foglal-
kozom tevékenyen, habár kis-
korom óta a motorsportok,
azon belül az autósportok sze-
relmese vagyok, ami egyben a
hobbim is. Az évek folyamán
mindig tevékenyen részt vet-
tem a marosvásárhelyi mo-
torsportban, több versenyen
indultam. Az rallycrossal kezd-
tem, akkor ez volt a legérdeke-
sebb hazai autós sportág
hazánkban. A driftelést – ami
egy viszonylag új, de elérhető
sportág Romániában – csak
egy éve űzöm. 

– Melyik sportággal kezdted
hajdanán?

– Én is, mint a legtöbb hazai
sportoló a labdarúgással kacér-
kodtam, ez volt a legelérhetőbb
sportág annak idején, de min-
dig is az autók iránt érdeklőd-
tem. 12 évvel ezelőtt kezdtem
el igazán hódolni az autósport-
nak, amit el tudtam érni mini-
málisabb költségvetéssel.
Idővel autót vettem, aztán au-
tókat készítettem, barkácsol-
tam házilag. Azt tudni kell,
hogy minden autót, amivel ver-
senyeztem, saját magam gyár-
tom, rakom össze. 

– Mi is a driftelés, hiszen az egy-
szerű hazai sportkedvelő számára
nem éppen ismert ez a sportág?

– A motorsportok „utcai”
műfaja a driftelés, ami vezetés-
technikán alapul. Nagyon ha-
sonlít a rallyhoz, de itt nem az
idő és a sebesség a fontos,
hanem a stílus és a kanyartech-
nika, ezért is fontos, hogy az
autó minél kevesebbet halad-
jon egyenesen. A lényeg az,
hogy az autó hátulját a túlkor-
mányozottságból fakadó kitö-
résekor a kanyarokban
csúszásban kell tartani anélkül,
hogy az autó megtapadjon
vagy megálljon, miközben fo-
lyamatos gázadagolással kell
azt uralni, de nagyon fontos le-
hetőleg megtartani a kanyarba
érkezés előtti tempót. Innen is
lehet következtetni, hogy a drif-
telés tulajdonképpen elég gu-
migyilkos műfaj, ebben is rejlik
a legfőbb vonzóereje. 

A kvalifikálások, versenyek

alatt a zsűri nézi, majd pontozza
a megszakítás nélküli, nagy füs-
töt kialakító drifteléseket, ame-
lyek 100, vagy annál több
km/óránkénti sebesség alatt
történnek. Ezek alapján dőlnek
el a versenyek nyertesei.

– Mondj néhány szót az au-
tóról, amit jelenleg használsz.

– Az egy 1986-os kiadású
Toyota Supra, amely eddig na-
gyobb „műtéteken” esett át, hi-
szen a motra ki van teljesen
cserélve egy BMW V8-as 4400
köbcentis 4X4-es meghajtá-
súra. 

Ez az autó 300 lóerőt tud
alapból kiadni és 450 newton-
méter nyomatéka van, viszont
ezt a maximális nyomatékot
már 1500 fordulattól kezdi le-
adni. Az autóm fel van építve,
azaz át van alakítva speciálisan

driftezésre, versenyülésekkel el-
látva.

– A driftelés egy nagyon ér-
dekes, de ugyanakkor költséges
sportág. Egy évben hány verse-
nyen tudsz részt venni?

– A tavaly volt az első verse-
nyem az országos drift bajnok-
ságban, szerencsére sikerült az
egész szezont végig versenyez-
zem a csapatommal, ami hat
versenyszámból állt. 

Kezdő versenyzőként na-
gyon jó eredményt sikerült el-
érnem, hiszen kvalifikálódtam
az országos Top 16-ba, majd a
tízedik helyen végeztem a baj-
nokságban, ahol 370 pontot
értem el, a több mint 50 ver-
senyző közül. 

Igaz, bár költséges sportág,
viszont érdekes, élvezetes, lát-
ványos, az adrenalin garantált.



8. oldal >> Rejtvény / Reklám

C M
Y B

C M
Y B

2014. június 5–11.

Dorin Florea – védőbeszéd a
művészetekért és mestersé-
gekért Marosvásárhelyen 

Június 3-án, kedden Dorin Florea, a
város polgármestere, és Claudiu Maior alpolgármester a
Constantin Brâncuşi Iskolacsoport dísztermében találkoztak
a városi gimnáziumok igazgatóival és első ízben került egy
rövid beszélgetésre a helyi szakoktatás állapotáról és távla-
tairól. A találkozó Ştefan Someşan tanár (megyei főtanfel-
ügyelő), valamint a Maros Megyei Tanfelügyelőség képviselői
jelenlétében zajlott le.

Az említett oktatási forma újjáélesztése Dorin Florea pol-
gármester kezdeményezése, ennek alapja a régi hagyomá-
nyok folytatása és beépítése a marosvásárhelyi oktatási
rendszerbe, ugyanakkor annak az elvnek a fenntartása, hogy
a művészeti- és szakiskoláknak nem egyszerűen menedéket
kell jelenteniük azok részére, akik nem jutottak be az egye-
temre. Ellenkezőleg, egy mesterség, amelyet hozzáértéssel
és szeretettel űznek, sokkal értékesebb és hasznosabb lehet,
mint egy felsőfokú oktatást igazoló diploma lebegtetése.

A jelenlévőkhöz szólva, a polgármester kiemelte a város-
vezetés arra való hajlandóságát, hogy segítsen az oktatás
megszervezésében és optimális lehetőséget biztosítson az
elméleti és gyakorlati oktatásban, az európai pénzalapok le-
hívását is beleértve.

„Célul tűzzük ki az anyagi bázis helyrehozatalát, a gya-
korlati oktatásra alkalmas helyiségek rehabilitációját, ezek
felszerelését a szükséges eszközökkel, a mesterséget tanulni
szándékozó tanulók és osztályok számának biztosítását (és
nemcsak a marosvásárhelyieknek, hanem a szomszédos öve-
zetekből jövőknek is). Marosvásárhely ezáltal egy olyan hely
lesz, amelyet értékelnek és szeretnek, a harmónia és a nagy-
lelkűség legyen példa arra, mit jelent nekünk az értékek
iránti tisztelet, és az a mód, ahogyan a legértékesebb java-
inkat kezeljük – a gyerekeink jövőjét.

Építünk tanáraink professzionalizmusára, a szülők ítélő-
képességére és felelősségérzetére, hogy gyerekeiket olyan
oktatási formák felé irányítsák, amelyekre alkalmasak, és -
nem utolsó sorban – a marosvásárhelyi üzleti szféra támo-
gatására, amelyek részére a művészeti – és szakoktatás va-
lóságos utánpótlás – biztosító eszköz lehet, ahonnan jól
képzett, kvalifikált munkaerőt toborozhatnak” – emelte ki
Dorin Florea polgármester.

A városvezetés szakemberei a Megyei Tanfelügyelőség
képviselőivel és a tapasztalt tanárokkal együtt három típusú
kérdőívet – a tanulók, a szülők és a gazdasági egységek szá-
mára készülteket – állítottak össze. Ezeket szétosztják majd
az érdekeltek között, majd az adatok feldolgozása után meg-
hozzák a szükséges intézkedéseket.

Dorin Florea védőbeszéde a művészetekért és mestersé-
gekért Marosvásárhelyen nagy érdeklődésnek örvendett a
tanárok körében, akik nagy számban voltak jelen. A követ-
kező találkozóra ugyanebben a témában két hét múlva kerül
sor.

A Polgármesteri Hivatal Sajtóirodája

Múlt heti rejtvényünk helyes megfejtése: – Akkor is szeretnél, ha kiderülne, hogy nem tudlak felkészíteni a vizsgáidra?


