
Az erdélyi Versailles-ként
emlegetett kastély           Bonchida Kolozsvártól szűk harminc kilométerreészakkeletre, a Kis-Szamos jobb partján fekszik.Nevének értelme: egy Bonc nevű személy bir-tokán átvezető híd. Várkastélyát a XV. századvégén a Bánffyak építették, majd a XVII. századközepén Bánffy Dénes megerősítette. 

5-6. old. // éPÍTETT ÖRÖKSéGÜNK

3. old. // VéLEMéNYEM SZERINT 4. old. // GAZDASÁG

Ócska          Aki marosvásárhelyi, s nem volt még az ócskán,Az egy eliteskedő sznob, nem is kicsit – jócskán.Aki nem ment vásárolni sose a Rupi Mallba,Az annyira való közénk, mint díszmárna a tóba.Csau alatt az elvtársak minden szirszart kihordtak,Mit gyárakban, üzemekben smekkerkedve elcsórtak;Így árultak termosztátot, kazifejet, rezsótalpat, ...
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Hivatás, kaland, szerelem.
Egy erdélyi lány Peruban             

A marosvásárhelyi születésű Sajnár Zsuzsajelenleg Peruban él, Amazónia érintetlen, eső-erdőkkel dúsított tájain. Munkája nem min-dennapi, hiszen egy terápiás központba dol-gozik a dzsungel mélyén, ahol elsősorban aperui Shipibo indiánok sámáni hagyományaitkövetik – ayahuascával, Amazónia pszichede-likus hatású növényi főzetével kezelnek lelkiés testi problémákat, traumákat.

12. old. //   KÁVE MELLé

Haladnak a Tündér Ilona
Vendégház újjáépítésével            A közelmúltban tűzkárt szenvedett Tündér IlonaVendégház gazdái nagyon sok segítséget kapnakaz újrakezdéshez. Szász Csaba Leventét arról kér-deztük, hogy milyen fázisában vannak a helyreállításimunkálatok, illetve honnan került ehhez támogatás. 

3. old. // TÁRSADALOM

Számonkérés              Alig egy esztendeje, hogy a választási kampányközeledtével a helyi önkormányzati képvise-lőtestület határozata nyomán világgá kürtölték:nemcsak az évek óta halogatott Sütő-szobor,hanem a 2007 óta húzódó Bodor-kút ügye isrövidesen megoldódik, sőt a 2016-ban négyszázéves évfordulóra Bethlen Gábornak is szobrotállítanak a város főterén. Pestiesen szólva bi-zony nem semmi, amit ígértek. 

Új sorozat, XI. évfolyam // 16. szám  // 2017. április 20–26. // Megjelenik csütörtökön // 12 oldal // ára: 1,5 lej

A Központ hasábjain cikkeinkből román nyelven is közlünk. 

*

A legjobb törvény is annyit ér,
amennyit belőle betartunk

Közzétették a kormánypártok az egységes
bértörvény tervezetét, amely jogszabály július
elsejétől lépne hatályba. A törvény alapelve az,
hogy a közalkalmazotti szférában a legna-
gyobb alapfizetés a legkisebb tizenkétszerese
lesz. Emellett jövő évtől az adózási rendszer is
gyökeresen megváltozik. A tervezett jogsza-
bályokról, következményeiről Szabó Árpád
gazdasági szak  embert kérdeztük. 
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KOS: Fogadja meg a csillagok tanácsát és a hétencsak is önmagára és megérzéseire hagyatkozzon,mert most környezete nem a legbiztosabb taná-csokat súgja önnek.
BIKA: A pénzügyi és egyéb jellegű kockázatokatfeltétlenül kerülje el a héten. Ellenben kedvez eza hét a jótékonykodásnak és annak, hogy viszo-nozza másoknak a kapott segítséget. 
IKREK: Kiváló a hete, mert teljes mértékig önmellé szegődik a szerencse. Élete minden területegondtalanul, de még az átlagosnál is jobban ala-kul. 
RÁK: Új tapasztalások várnak önre. Olyan élmé-nyekben lehet része, amik különös érzelmeketkavarnak fel önben. Hagyja, hogy az eseményekmaguktól bekövetkezzenek.
OROSZLÁN: Ez a hét főleg azzal fog telni, hogypróbálja rendezni ügyeit, kezébe venni az irányí-tást és valahogy összeszednie magát. Ugyanisarra kell rádöbbennie, hogy több dolog is van azéletében, ami megválaszolásra, illetve megoldásravár.
SZŰZ: Ezen a héten jó lesz, ha mindenre felkészülés megedzi az idegeit, mert a környezetében, akárszerettei körében merülhet fel, hogy valakiért ag-gódnia kell. Ezzel fog telni a hete, hogy kigondolja,miként segíthetne az illetőnek. 
MéRLEG: Ezen a héten sem kímélik a csillagok,hanem újabb és nehezebb kihívások elé állítják.De szerencsére könnyen veszi az akadályokat ésa nehézségeket. Ezekhez nagyban hozzásegíti apozitív gondolkodása.
SKORPIÓ: Feszült és türelmetlen lehet a héten.Talán azért is, mert egy fontos válaszra vár vala-kitől. Jobban tenné, ha kényszeres gondolkodáshelyett inkább lekötné magát valamivel.
NYILAS: Itt lenne az ideje, hogy bizonyos tekin-tetben szembenézzen a valósággal és elfogadja,ön sem lehet mindig a toppon, illetve ha akarsem tud örökösen százszázalékosan teljesíteniaz élet minden területén. 
BAK: Érkezik az égi segítség tervei megvalósí-tásához! Ezért nagyon figyeljen oda, mert nemtudhatja, honnan érkeznek a lehetőségek, de haérkeznek, akkor minél többet ragadjon meg be-lőlük. 
VÍZÖNTŐ: Ezt a hetet eseménytelenek, szürké-nek élheti meg, mert nem sok változás tartogat-nak a csillagok. Ugyanakkor ez nem jelenti azt,hogy ez nem a vihar előtti csend és nem fog min-den a jövő héttől tótágastul felfordulni.
HALAK: Izgalmas és eseménydús napok követ-keznek. Szüksége is lesz minden energiájára, hanem akarja, hogy maga alá temesse a várható la-vina. Ragadja meg a kínálkozó lehetőségeket,amelyek segítségével valami nagyot alakíthat.
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A megjelent írások nem fel tét lenül
a szer kesz tő ség véle ményét tük -
rözik!  // Szer kesztőségünk fenn -
tartja a jo got, hogy a be érkezett
le velek és más féle írások köz -
léséről döntsön. // Kéziratokat
nem őrzünk meg és nem küldünk
vissza!
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Kistemplomi estékA marosvásárhelyi Gecseutcai református egyházköz-ség a Kistemplomi esték elő-adás-sorozattal ünnepli a re-formáció 500. évfordulóját,valamint a gyülekezet éstemplom több mint 200 évesmúltját. A történelmi és mű-vészettörténeti előadásokraáprilis 20. és május 18. közöttkerül sor az egyházközséggyülekezeti házában (Ştefancel Mare u. 26. sz.), csütör-tökönként du. 6 órai kezdet-tel. Előadások: április 20.:Berekméri Árpád Róbert:Szegénygondozás Marosvá-sárhelyen a 16–19. század-ban, április 27.: László Lóránt:Marosvásárhely a 19. szá-zadban; május 4.: Orbán Já-nos: A Kistemplom építés-története; május 11.: KovácsMária Márta: A marosvásár-helyi Kistemplom úrasztalikészlete; május 18.: BereckiSándor: Biblia és régészet.
Helyi termékek 
vására a Petrynél Amint már megszoktuk,péntekenként várják az ér-deklődőket a Magyar Termék

nagydíjas Petry Látványmű-hely és Múzeum udvaránmegrendezett Local Farmers’Market (helyi termelőket tá-mogató) vásárra. A vásár bőfelhozatalt kínál a különbözőhagyományos és helyi ter-mékekből, úgymint: húster-mékek, tejtermékek, sajt, méz,lekvár, szörp, gyümölcslé, bor,pálinka, zöldség, gyümölcs,tea, fűszerpaprika, olaj, va-lamint kézművestermékek(házi készítésű kencék, szap-panok, táskák, pénztárcák,ékszerek). Legközelebb áp-rilis 21-én, pénteken 8 és 19óra között lesz vásár.
Kövekkel a zsebébenAz András Lóránt Társulatvendégeként április 24-én,hétfőn 19 órától a Brăila utcaiteremben lép fel a gyergyó-szentmiklósi Figura StúdióSzínház Marie Jones Kövekkela zsebében című kétszereplősdarabjával. Marie Jones mű-vében a két szereplő tizenhatkaraktert játszva adja elő atörténetet, mely egy amerikaifilmstáb írországi filmforga-tását meséli el. Szereplők:Jake – Kolozsi Borsos Gábor,

Charlie – Mosu Norbert-Lász-ló, jelmeztervező: Török Réka,rendező: Csuja László. Hely-foglalás és információ 0720-936-613-as telefonszámon.
RetroparádéÁprilis 22-én, szombatonkerül sor a Tavaszi retropa-rádé 2017 – Marosvásárhelyveteránautó-kiállításra a várelőtti parkolóban. Szervezőa Classic Car Club. A kiállítá-son részt venni szándéko-zóknak regisztrálniuk kell. 
Utcazenekar-fesztiválZenekarok és énekesek je-lentkezését várják a II. utca-zenekar-fesztiválra a  civilszervezetek XV. vásárán, má-jus 13-án 10 és 18 óra között.Jelentkezni az office@di-vers.org.ro cimen lehet május8-ig. A résztvevők három-négy zeneszámmal léphetnekfel.
Micsoda utak! – 
újra közönség előtt Április 27-én 17 órától aMűvészeti Egyetemen a Stú-dió terem halljában az oktatásés a színház kapcsolatárólszóló színháztudományi kon-ferencia keretében újra kö-zönség elé viszik Kovács Le-vente–Vajda György: Micsodautak! című kötetét, amely amarosvásárhelyi diákszínját-szó mozgalom múltját és je-lenét mutatja be. 
Marosvásárhelyen 
a Rejtélyes viszonyok Újra Marosvásárhelyen lát-ható Eric-Emmanuel SchmittRejtélyes viszonyok című két-szereplős színdarabja, ame-lyet a Csűrszínházi Egyesületprodukciójaként Nagy István(Abel Znorko) és Szélyes Fe-renc (Erik Larsen) ad elő.Fordította: Nagy István, ren-dező: Szélyes Ferenc, díszlet,jelmez: Szélyes Andrea-Na-tália. Az előadás május 4-én,csütörtökön 19 órától leszaz Ariel Ifjúsági és Gyermek-színházban. Jegyelővétel azAriel pénztárában, foglalás a0740-566-454-es telefonszá-mon.

KÁR KIHAGYNI |



Amióta a római ka-tolikus iskola körüli bot-rány köti le a politikumés a lakosság figyelmét,azóta mintha megfeled-keztünk volna azRMDSZ korábbi, amintmár annak idején jelez-tük volt, kampányízű,ebből következően ko-molytalan ígéreteiről. Hogy mi, választópolgárokmegfeledkeztünk - köztudott: a mi memóriánk igen-csak véges, minket újra és újra be lehet etetni,anélkül, hogy utólag számon kérnénk bármit is -,az egy dolog, csakhogy a jelek szerint maguk az „il-letékes” RMDSZ-es politikusok is mímelik az amnéziátrendesen. Mert, hogy tartani tudnák magukat ígé-reteikhez, azt maguk sem hiszik. Valószínűleg akkorsem hitték, amikor ígértek. Alig egy esztendeje, hogy a választási kampányközeledtével a helyi önkormányzati képviselőtestülethatározata nyomán világgá kürtölték: nemcsak azévek óta halogatott Sütő-szobor, hanem a 2007 ótahúzódó Bodor-kút ügye is rövidesen megoldódik,sőt a 2016-ban négyszáz éves évfordulóra BethlenGábornak is szobrot állítanak a város főterén. Pes-tiesen szólva bizony nem semmi, amit ígértek. SoósZoltán, az RMDSZ polgármesterjelöltje úgy is tett,mint aki hiszi, amit mond. A választópolgárok amaguk során szintén. Igaz, nem annyian, mintamennyi voks szükségeltetett volna a győzelemhez.Mindenesetre igen kevesen voltak, akik figyelmez-tettek: túl messze mentek a felelőtlen ígérgetésekben,nincs az a szervezet, amelynek érdekérvényesítőereje elegendő lenne azok teljesítéséhez. Nemrég új vezetősége, Vass Levente személyébenúj elnöke van az RMDSZ városi szervezetének. Kí-váncsi lennék, mit és mennyit vállal fel az új elnökséga régiek ígéreteiből. Megteheti azt is, hogy olyannyiraúj lapot nyit a szervezet életében, hogy a régi ígére-tekről megfeledkezik, úgy tesz, mintha meg semtörténtek volna. A szoborállítási ígéretekről viszont- ha jól emlékszünk, tanácsi határozat is születettróluk - nem feledkezhet meg. Elsősorban azért,mert az 1989-es rendszerváltás óta eltelt évekbena városépítő Bernády Györgynek, Petőfi Sándornak,Borsos Tamásnak, II. Rákóczi Ferencnek, ArankaGyörgynek, Vályi Gyulának is állítottak szobrot, demindeniket a főtértől távolabb eső helyre. Ha nem ragaszkodnak ahhoz, hogy az említettígéreteket, ha részben is, de valóra váltsák, akkorazzal azt üzenik, hogy belenyugodtak abba, hogyegyesek szerint Vásárhely főterén nincs helye egyetlenmagyar vonatkozású szobornak, emlékműnek sem.Szomorú lenne. Véleményem szerint.
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VéLEMéNYEM SZERINT

Szentgyörgyi László

Számonkérés   „Sok jó ember él közöttünk”
Néhány éve a Nyárád-menti turistacsalogató rendezvények sora a Só útjával és a
Csűrszemináriumokkal bővült. Ezeknek egyik szervezője, házigazdája a jobbágy-
falvi Tündér Ilona Vendégház és szabadidőközpont. A csodálatos környezetben
elhelyezkedő vendégházban és a hozzá tartozó telken azonban számos egyéb ese-
mény került megszervezésre. A szabadidőközpont nem csak festői szépségéről,
csendes környezetéről vált ismertté szélesebb körben, de a házigazdák kedves-
ségéről és vendégszeretetéről is. Így hát nem csoda, hogy a közelmúltban tűzkárt
szenvedett vendégház gazdái nagyon sok segítséget kapnak az újrakezdéshez.
Szász Csaba Leventét arról kérdeztük, hogyan sikerül helyreállítani a keletkezett
károkat és honnan kerül ehhez támogatás. A Tündér Ilona Vendégházés szabadidőközpont – Fa-cebook-oldala szerint – távola város zajától, csendes he-lyen várja vendégeit, akikpihenésre, kalandozásravagy csak egy kis kikapcso-lódásra vágynak. De a hely-szín több mint egy évtizedenagyon sok rendezvénynek,eseménynek biztosít otthont.Ilyen a vendégház csűrjébenévente lezajló Csíkfalvi Csűr-szeminárium. A marosvá-sárhelyi Sapientia EMTE Mű-szaki és HumántudományosTanszéke, a Fókusz Öko Köz-pont (FŐK) és a Tündér IlonaVendégház szervezésébentörténő nyári szabadegyetemjellegű tudományos fórumo-kon, neves erdélyi és külfölditanárok, kutatók, szakem-berek – szociológusok, öko-lógusok, néprajzkutatók, tör-ténészek stb. – vesznek résztés tartanak előadásokat kü-lönböző témákban. A Só útja napokat először2007-ben rendezték megszintén a Tündér Ilona Ven-dégház és a FŐK szervezé-sében, azzal a szándékkal,hogy a környezetbarát tu-rizmust népszerűsítsék ésmeghonosítsák a környéken.Maros megye egyetlen „zöld”útját minden év áprilisábannyitják meg a gyalogos éskerékpáros turisták előtt. Azérdeklődők bejárhatják azút egy-egy szakaszát, majda vendégháznál megpihen-hetnek, ebédelhetnek és kü-lönböző programokon ve-hetnek részt. Míg például a2008-as rendezvényen 30-an vettek részt, addig máramár a turisták száma elériaz 5-600 főt. 
„Mintha új ruhába 
öltöztünk volna”Március 25-én éjszaka saj-nálatos módon tűz ütött kia szabadidőközpont vendég-lőjében, ami hamar átterjedt– a többnyire fából épített –szomszédos épületekre. Atűzvészben a vendéglőn kí-vül jelentős kár keletkezett

négy kis vendégházban ésegy lakóház tetőszerkezeté-ben. A helyszínre csíkfalvi,nyárádszeredai és marosvá-sárhelyi tűzoltók szálltak kiés akadályozták meg a lán-gok továbbterjedését. A szo-morú eset óta megkezdődöttaz újjáépítés, amelyben szá-mos ember vesz részt úgyanyagi hozzájárulás formá-jában, mint kétkezi munká-val. Szász Csaba Leventétarról kérdeztük, hogy holtartanak most a munkála-tokkal.„Sajnos nem volt biztosí-tásunk az épületekre, mertahogy volt egy kis pénzünk,rögtön vettünk valamit rá,egy ajtót, egy ablakot vagyamire éppen szükség volt.Most a tűzvész után ott va-gyunk majdnem, ahol ezelőtt20 évvel álltunk. De igyek-szünk összeszedni magunkatés újrakezdeni. A vendéglő-nek megöntöttük már azalapját és néhány sor téglais a helyére került már. A csa-ládi házunkra is felkerült mára tetőszerkezet. Úgy érezzük,mintha új ruhába öltöztünkvolna. A régi épületek szépekvoltak fából építve, de a maitörvények már csak téglából,betonból engedik újjáépíteniazokat" – mondta el lapunk-nak a szabadidőközpont tu-lajdonosa. 
Lelkierőt is ad a segítségSzász Csabáékat nagyonsokan segítették, támogattákanyagiakkal, építéshez szük-séges anyagokkal, kétkezi

munkával, de van olyan, akicsak egy jó szóval, bíztatás-sal. Haladnak a munkákkal,de a további segítség is el-kelne. A melegszívű, széles-körű közösségi összefogás,segítőkészség láttán, annakkézzelfogható megtapaszta-lása által jó érzések töltik elaz embert. Csabától is aztkérdeztük végezetül, hogyanélik meg ezt a tapasztalatot,hogy a közösség ennyiremelléjük állt. „Sok jó emberél közöttünk! Ez ilyenkorderül ki, amikor az emberbajban van. Ilyenkor látjukmennyi barátunk, rokonunk,jólelkű ismerősünk van. Óri-ási lelkierőt adnak nekünkezek az emberek és, hála Is-tennek, most már kisírtukmagunkat és csak előre te-kintünk, vissza nem nézünk,haladunk lépésről-lépésreaz új céljaink felé" – zártagondolatait a Tündér IlonaVendégház tulajdonosa. 
Nemes Gyula
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A tűzkárt szenvedett vendégház gazdái 
nagyon sok segítséget kapnak

Haladnak a Tündér Ilona Vendégház újjáépítésével



Közzétették a kormánypártok az egységes bértörvény tervezetét, amely jogszabály július elsejétől lépne hatályba, és a
közalkalmazotti fizetések többlépcsős megemelését írja elő 2022-ig. A törvény alapelve az, hogy a közalkalmazotti
szférában a legnagyobb alapfizetés a legkisebb tizenkétszerese lesz. Emellett jövő évtől az adózási rendszer is gyöke-
resen megváltozik. A tervezett jogszabályokról, következményeiről Szabó Árpád gazdasági szakembert kérdeztük. 

– Mennyire lehet komolyan
venni a közalkalmazotti fize-
tésemelés ígéretét?– Egy tapasztalt közgazdászerre azt válaszolja, hogy: attólfügg. Ígéretként nagyon jólhangzik azok számára, akiknem tudják kezelni a pénz-ügyeiket, és azt hiszik, hogymagasabb fizetésből jobbanmeg tudnának élni. Szükségesetén szavazatokat lehet vá-sárolni ilyen törvényterveze-tekkel, hiszen 2020-ban vá-lasztások lesznek. Ismeretes,hogy a közalkalmazottak közétartoznak a közoktatásban al-kalmazott tanároktól és ad-minisztratív személyzettől azállami korházakban dolgozó

személyzeten át a polgármes-teri hivataloknál papírtologa-tónak felvett rokonokig min-denki. Amíg például a pálya-kezdő orvosok bérei messzeelmaradnak a tőlünk nyuga-tabbra dolgozók keresetétől,addig nagyon sokan fognakaz egyetem elvégzése után ki-vándorolni az országból és ottszerencsét próbálni, mi pedigitthon tisztességes egészség-ügyi ellátás nélkül maradunk.Tehát valamelyes szabályo-zásra mindenképpen szükségvan. Ám ne feledjük: az egy-séges bértábláról szóló tör-vényt is – mint bármelyiket –a parlament bármikor vissza-vonhatja vagy megváltoztat-

hatja. Sőt, béremelés helyettakár csökkenthetik azokat,ahogyan a 2008-as válság utántették. 
– Megbírja a romániai gaz-

daság az ígéret beváltását?– Ha mindenki tisztessége-sen adót fizetne, és nem lé-tezne korrupció meg sikkasz-tás, akkor az ország gazdaságaakár meg is bírhatná, hiszenne felejtsük el, hogy az államiszférában minden alkalmazottaz általunk befizetett adóbólkapja a bérét.
– Milyen következményekkel

jár ennek gyakorlatba ültetése
a versenyszférára nézve?– A magánszférában alkal-mazottak úgy érezhetik, hogyvalamiből kimaradtak. Való-színűleg sokan fel fognak há-borodni, és munkaadóiktól fi-zetésemelést fognak követelni,hogy lépést tarthassanak azállami hivatalnokok béreivel. 

– Inflációnövekedésére szá-
míthatunk?– Ez attól függ, hogy mi tör-ténik a bérnövekményekkel.Ha a többlet megtakarításiszámlákra vándorol, akkornem lesz inflációs hatás. Hasikeres vállalkozások indítá-sába, működtetésébe fektetika pénzt, akár jó hatása is leheta gazdaságra. Ha ingatlanokatvagy tartós fogyasztási cikkeketvásárolnak belőle, az is lehetgazdaságélénkítő hatású, éscsak bizonyos piacokon okozáremelkedést. Ha viszont fo-gyasztási és bevásárlási láz in-dul be – kacatokra, elektroni-kus kütyükre költik a pénzt –,akkor nő az infláció. Vegyükazt is figyelembe, hogy a cik-luselméletben hívő közgazdá-szok szerint 2017-ben vagy2018-ban újabb gazdasági vál-ság következhet be, ami min-den politikai döntést a feje te-tejére állíthat.

– A Román Nemzeti Bank
képes-e szinten tartani a mér-
leget egy esetleges infláció be-
következtekor?– A központi bank mone-táris politikája részben vagyteljesen ellensúlyozhat vagyfelerősíthet bármilyen fiskálispolitikai intézkedést, amelyeta kormány hoz. Kérdés, hogymennyire őrzi meg az RNB apolitikai függetlenségét és kér-dés, hogy mit szólnak az egész-hez az országunk pénzügyeitfigyelő nemzetközi hitelezőkés egyéb intézmények. Az ismegtörténhet, hogy a Nem-
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A legjobb törvény is annyit 
ér, amennyit belőle betartunk

zetközi Valutaalap megvétózzaa törvény életbe léptetését, ésakkor majd lehet a hivatalossajtóban a nemzetközi román-ellenes összefogást kiáltani,rájuk hárítva a felelősséget asaját kormányzatunk ügyet-lensége miatt.
– Milyen lehetséges esemé-

nyek követhetik a tervezet gya-
korlatba ültetését?-Az első forgatókönyv az,hogy a Nemzetközi Valutaalaplefújatja az egészet, és lehetmajd sorosozni és románel-lenes világösszeesküvésről be-szélni. A második szerint azok-nak a szektoroknak a szak-szervezetei, amelyek keveslika béremelést, fellázadnak ésutcára vonulnak. Megint egy-másra lehet uszítani a társa-dalom különböző rétegeit, ésamíg folyik a cirkusz, a hát-térben csendben lehet lopni.A harmadik szerint az államiszférában dolgozók a magán -szféra alkalmazottaival fognakvitatkozni. A negyedik szerintegy kicsit emelkedik az infláció,egy kicsit emelkedik a foglal-koztatottság és egy év múlva„elfelejtik” alkalmazni a törvényidőben hátralevő lépéseit/fo-kozatait. Az ötödiket már em-lítettem: fél-másfél éven belüllesz egy kisebb recesszió ésmindent leállítanak.

– Várhatóan már 2018. ja-
nuár elsejétől gyökeresen mó-
dosulna az adórendszer Ro-
mániában. Az egyéni adóbe-
vallást a családi vagy háztar-
tásonkénti adóbevallás váltaná
fel. Ennek pozitív vagy negatív
hatása lehet a családok élet-
ére?– Hideg fejjel, papíron szá-molva, egy sokgyermekes csa-lád számára természetesenelőnyösebb, kevesebb adóte-herrel jár, ha a családban azegy főre jutó jövedelem alapjánadóznak. Ez akár népesség-növekedést elősegítő intézke-désnek is vehető. A gyakor-latban viszont egyesek akár ahajléktalan rokonaikat is befogják jelenteni a saját ház-tartásukba. Ugyanakkor a szél-sőjobbosok alá lovat ad majd,hogy hangoztathatják, hogymelyik naplopó kisebbség tag-

jainak van sok gyermeke ésélnek nagyon sokan egyetlenfedél alatt.
– A progresszív adó gyakor-

latba ültetését tervezik 2018-
tól. Méltányos-e ez a megol-
dás?– Svédországban is prog-resszív adórendszer van ér-vényben. Baloldali, szocialistanézőpontból az anyagilag job-ban szituáltak hangsúlyozot-tabb közteherviselése méltá-nyosnak tekinthető. Egyes kul-túrákban ezt a gazdagabbakönként megteszik, másholkényszeríteni kell őket. A li-berálisok azt mondják, hogymindenki a maga sorsánakkovácsa. Ha valaki életképtelenés lecsúszik, akkor ne másoktartsák el. A jobban keresőknem örülnek az ilyen intézke-déseknek. Ismétlem: válasz-tásokra gondolva, az irigykedőszegényektől jöhet több sza-vazat, mert számszerűleg min-denütt többen vannak.

– Milyen gazdasági, illetve
a lakosokat közvetlenül érintő
következményei lesznek?– A tehetősebbek adóelke-rülési stratégiákat találhatnakki: lesz, aki jó könyvelőket,ügyvédeket és főleg adó-szak-értőket és tanácsadókat fogalkalmazni. Ők teljesen fehérenés hivatalosan fognak kevésadót fizetni. Lesz, aki a va-gyonának és a vállalkozásainakegy részét hajléktalan vagynyomorgó rokonai nevére fogjaíratni. (Emlékezzünk egy voltminiszterelnökünk Tamaranagynénijére, aki dollármilli-ókat hagyott „szegény” uno-kaöccsére.) Harmadrészt tu-dományosan is kimutatták aLaffer-görbe hatását: maga-sabb adókulcs nagyobb adó-csaláshoz vezet. Tankönyvialapigazságként szokták idézni,hogy az adóemelés mindig aközéposztályt sújtja. Azt mond-ják, hogy Kelet- és Közép-eu-rópai volt szocialista országa-iban vagy nagyon gyenge, vagynem is létezik a középosztály.Aki kimaradt az eddigi felso-rolásból, az örülni fog az ala-csonyabb adókulcsnak és eset-leg elmehet szavazni.

Pál Piroska
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A királyi birtokKolozsvárról északkeletre,a Kis-Szamos és a Gyéresösszefolyásánál fekszik azegykor Doboka vármegyeiBonchida. Már a XII. században je-lentékeny helység, amelykezdettől fogva királyi bir-tok, és eredetileg a szom-szédos székek királyi sóbá-nyáinak tartozéka volt. 1241-ben a tatárok egyikserege Radna felől tört beaz országba, és Rogeriusadatai szerint ezen a völgyönkeresztül hatoltak Nagyvá-rad irányába.A tatárok elvonulása utána XIII. század közepén né-pesül be újra, amikor Bon-

chidán a hospesek, vagyisa vendégek települtek le. 
A Bánffy család 
és BonchidaAmint azt már rövidenemlítettük,  a település azoklevelekben mint királyibirtok 1321-ben tűnik felelőször, Bonchyda alakban.A XIV. század végén kap-csolódik egybe a Bánffy csa-lád története Bonchidával,amikor Zsigmond király1387-ben kelt oklevelévelTamás székelyispán fiának,Dénes mesternek, zolyomiispánnak adományozta ahozzá tartozó helységekkelegyütt. Ezután e család leszár-

mazottai  birtokolták száza -dokon át. 
A Bánffyak nemesi 
kúriája az oklevelek 
tanúsága szerintA Bánffyak nemesi kúri-ája első ízben egy 1536-ban kelt oklevélben szere-pel. Kiss Gábor, az Erdélyi vá-rak, várkastélyok című mun-kájából tudjuk meg, hogy avár építésére valószínűlegaz 1437. évi Budai NagyAntal vezette erdélyi pa-rasztfelkelés leverése utánkaphatott engedélyt Albert,vagy Ulaszló királytól BánffyLászló fia, István.A Bánffyak nemesi kúri-ája első ízben egy 1536-ban kelt oklevélben szerepeloppidum Bonchida cumncuria nobilitari alakban,. 
A kastély építéséről
majdnem semmilyen
adat nem maradt fent…Az 1614-ben ismét sze-replő nemesi kúria azonban

már nem egyszerű curia,hanem vizesárokkal, védő-fallal, és toronnyal megerő-sített kastély lehetett.Sajnos, építéséről sem-miféle levéltári adat nemmaradt fent, csupán RettegiGyörgy, a XVIII. századi er-délyi író az „Emlékiratai”-ban utal arra, hogy „…a bonc-zidai kastélyt ez – ti. BánffyDénes – építette volt a dobokaivárnak köveiből…”.Így kétségtelen, hogy evárkastélyt Bánffy Dénesépíttette a XVII. század öt-venes éveinek végétől. 
Miután Bánffy Dénest 
lefejezik, a várkastély
pusztulásnak indulBánffy Dénes egy négysaroktornyos, négyszögalaprajzú, reneszánsz stílu-sú várkastélyt épített fel,félköríves előudvarral éskaputoronnyal. Szintén Kis Gábor világítrá arra, hogy a négy, mére-teiben eltérő sarokbástya amár meglévő épületrészeketkötötte össze, amelyek egy

része földszintes, és a többiemeletes volt.Miután Bánffy Dénest1674-ben lefejezték, örökö-sei anyagi helyzetüknél fogvaa kastélyt nem tudták gon-dozni, így a várkastély vé-delmi tartozékai- és erődí-tései pusztulásnak indultak.Bonchida a XVII-XVIII. szá-zad fordulóján már igen el-hanyagolt állapotban volt,amikor Dénes fia György I.Lipót királytól visszakapta azelkobzott birtokokat, és ő lettaz erdélyi fejedelemség elsőfőkormányzója, sőt 1696-bangrófi rangot is kapott.
Amit az 1736-ban 
készült leltár bizonyítBánffy György 1735-bentörtént halála után az örö-kösök számára 1736-bankészült egy részletes leltára bonchidai várkastélyról,amely hűen tükrözi annakXVIII. század eleji állapotát: „...vagyon nemes Dobokavármegye felső járásában,Bonchida nevű faluban, afalunak téli napnyugot felőlvaló vagy felső végében, aSzamos folyó vizének kétfelévött folyásai között, kastélyformára, négyszegre építve,a négy szegletin erős kerekbástyákkal, napkelet felőlrész szerint ép, de már meg-vakult lakóházakkal s pa-lotákkal, rész szerint pusztaés vakolatlan házzal…”.

folytatás a 6. old.

Bonchida Kolozsvártól szűk harminc kilométerre észak-
keletre, a Kis-Szamos jobb partján fekszik. Nevének ér-
telme: egy Bonc nevű személy birtokán átvezető híd.
Valószínűleg a terület egy Bonc nevű személy birtoka
volt és a Kis-Szamoson itt vezetett át híd. 1263-ban
Bonchhyda néven említik először. Várkastélyát a XV. szá-
zad végén a Bánffyak építették, majd a XVII. század kö-
zepén Bánffy Dénes megerősítette. Örököse, Bánffy
György, Erdély gubernátora az 1690-es években foly-
tatta az építkezést. A kuruc szabadságharc idején mind-
két fél pusztította a támaszpontként használt kastélyt.
Ezután elhanyagolt állapotban volt, majd 1748 és 1753
között Bánffy Dénes kolozsi főispán barokk kastéllyá
építette át. Erdély egyik legszebb palotája volt. A dísz-
udvart Johannes Nachtigall kolozsvári szobrász görög
mitológiai tárgyú szobrai díszítették. 1944-ben a néme-
tek felgyújtották és kirabolták. A kastély helyreállítá-
sára nemzetközi program indult. 1703. november
tízedikén itt arattak nagy győzelmet Orosz Pál és Bóné
András kapitányok a császáriak felett, a csata után a szé-
kelyek is Rákóczi mellé álltak. A trianoni békeszerződé-
sig Kolozs vármegye Kolozsvári járásához tartozott…

Az erdélyi Versailles-ként 
emlegetett kastély
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A várkastély 
gazdát cserélBánffy György halála utána várkastély fiára – Déneskolozsi főispánra, Mária Te-rézia tanácsosára és fől-ovászmesterére – szállt, aki1748-1753 között barokkkastéllyá építtette át.Miután Bánffy Dénes alótenyésztés iránt nagy von-zódást érzett, a kastély ke-leti sáncainak helyén fel-építette az új istállót és alovardát, melyekhez a kü-lönféle gazdasági épületekcsatlakoztak.A sarokbástyás kastélyelőtti hatalmas előudvartfélkörívben veszik körülezek az épületek, melyek amalom-árok hídjánál talál-koznak a kastély díszkapu-jával.Az előudvar belső hom-lokzatát eredetileg harmin-chat kőszobor és tizennyolcurna díszítette. 1771-ben azonban BánffyDénes már így ír a fiának:„...a szobák is a kastélybanminden órán béomlanak,így járja az esső, egyszóvalsír az ember ha ott jár…”. Továbbá meg kell jegy-ezzük azt is, hogy 1771-benBánffy Dénes ugyanakkora kijavítást is sürgeti:„…kérjed a gubernátort,… hogy igazíttasson a boncz-hidai házak fedelén valamit,ne essék be mégis az eső”.
1944-ben a német 
katonák felgyújtják 
a kastélyt és értékeit 
elraboljákBánffy Dénes 1780-banmeghalt, és a birtokot fia,György örökölte, aki külön-böző átépítéseket végezte-tett a kastélyon. Bánffy György halála utána birtok fia, József kezére

került, aki alkalmazottainakvisszaélései következtébenélete végén tönkrement.  Bonchidát eladta Koburghercegnek, aki a vásártBánffy Miklós grófnak en-gedte át. A kastély így 1858-banMiklós grófra, Alsó-Fehérmegyei főispánra, titkos ta-nácsosára, a későbbi főpo-hárnokmesterre szállott. Kiss Gábor így ír az épületMásodik Világháború utániállapotáról:„...1944-ben a kastélyt anémet katonák felgyújtottákés értékeiket elvitték. Az öt-venes években a kastély fö-dém és tető nélkül állt, rend-kívül romos állapotban.Szobrai, díszítményei rom-lanak, töredeznek, parkjakerítetlen és rendezetlen. Anégy kör alaprajzú sarok-torony néhány boltozott szo-bája még megvan, de gon-dozás hiányában ezeket isaz összedőlés fenyegeti…”. 
A kastély mai 
állapotáról a képeink 
is tanúskodnakA kommunizmus éveibena kastélyt államosították.Az 1950-es években azegyik, még működő szár-nyában termelőszövetkeze-tet létesítettek. A karbantartás teljes hi-ánya miatt a kastélyépületis súlyos károsodásokatszenvedett. A falubeliek afalait építőanyagnak hasz-nálták fel. A kolozsvári szépművé-szeti múzeumnak sikerültmegmentenie néhány szob-rot az egykori barokk ud-varból. A hatvanas években aműemlékvédelmi hatóság– miután egy koprodukciósfilm forgatásán másodszoris fölgyújtották – megpró-

bálta elindítani a kastélyrehabilitációját, de pénz-alapok hiányában a kezde-ményezés végül eredménynélkül maradt. A Keresztes Géza műépí-tész, műemlékvédelmi szak-mérnök által a rendelkezé-sünkre bocsátott dokumen-tációkból derül ki, hogy akésőbbi években az épületetépítőanyag-lerakatkénthasználták, a kastélykertetpedig legelőként, az értékesfák jelentős része pedig tű-zifaként végezte.
***Az államosítás utánBánffy Katalin, Bánffy Mik-lós lánya, aki az 1950-esévektől Marokkóban, Tan-gerben él, visszaperelte. A kastély helyreállítására2001-ben nemzetközi prog-ram indult, melyben építész,mérnök, művészettörténészés tájépítész egyetemi hall-gatók segítenek az ErdélyVersailles-aként is emlege-tett kastély felújításában. A Transylvania TrustAlapít vány 2007-ben 49évre bérbe vette a birtokot,és vezeti a kastély felújításimun kálatait.
(befejező rész a 

következő lapszámunkban)

Összeállította:
Nagy-Bodó Tibor

* A rendelkezésünkre bo-
csátott dokumentációkért
külön köszönet Keresztes
Géza műépítész, műemlék-
védő szakmérnöknek; az il-
lusztrációkat, a régi és a mai
képeket Demján László mű-
emlékvédő építész gyűjte-
ményükből küldte be szer-
kesztőségünkbe. 
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ÓCSKAAki marosvásárhelyi, s nem volt még az ócskán,Az egy eliteskedő sznob, nem is kicsit – jócskán.Aki nem ment vásárolni sose a Rupi Mallba,Az annyira való közénk, mint díszmárna a tóba.Csau alatt az elvtársak minden szirszart kihordtak,Mit gyárakban, üzemekben smekkerkedve elcsórtak;Így árultak termosztátot, kazifejet, rezsótalpat,Termopronzsolt, szénkeféket, villanymotort, kapcsolókat,Állítható ellenállást, kondenzátort, tranzisztort,„LED-diódát”, mérőműszert, tápegységet, tirisztort.Menetvágót, fúrófejet, kalapácsot, reszelőt,Varrodai nénikék meg cérnakesztyűt, keszkenőt.Ki a bőrgyárban dolgozott, bőrcsíkokat árult,Aki pedig nem dolgozott, az csak állt és bámult.S vesztegettek „bermáncsövet”, vasalót meg lakatot,Kábelt, drótot, csavarhúzót, s mindenféle kacatot.Mindenki árult az ócskán: melós, egyetemista,Mérnök, vegyész, tanárember, s a gájner taxispista…Aztán módszerváltás után változott a kínálat,Egyesek az alábbikból kisebb vagyont csináltak:Golyósrágó, Dunakavics, Gulyáskrém és Wiener kávé,Meg a rettenetes ízű piros Kajla csokoládé,Piramida farmer, Puma, antibébi, szemfesték-szett,Libresse-betét, OB-tampon – megvették az egészet.International kazi, Parasonic Walkman,Műsoros metál-kazetták, Ossian meg Omen,Kiszuperált mosógépek, porszívók és mixerek,Kissé ragacs pornólapok, s Samantha Fox-poszterek.Később, úgy kétezer táján, jött az újabb fordulat,A máriskók s a gáborok átvették a hatalmat:Vagonszámra hurcolják ki a levetett ruhákat,Német dzsekit, holland szoknyát, meg az egyéb culákat;S mikor már messziről hallod, hogy „Trei la zece mii!”,Akkor tudod, hogy megintcsak… érdemes volt kijönni!
mt

Csak semmi pánik!
Ezen a héten keddtől péntekig, naponta 10-től 15
óráig országosan tesztelik a romániai légvédelmi szi-
rénákat – közölte a belügyminisztérium. Az akciót
„Oszd meg, hogy senkit ne érjen váratlanul” kísérő-
szöveggel hirdették meg Facebookon, természetesen
csak románul. A PROCIV 2017 nevet viselő országos
polgári védelmi gyakorlat keretében naponta más-
más megyékben próbálják ki a készülékeket: Erdély-
ben és a Partiumban kedden Brassó megyében, ami
már elmúlt, ellenben ma, csütörtökön Hargita, Ko-
vászna, Maros, Kolozs, Beszterce-Naszód, Fehér, Sze-
ben, Szilágy, Bihar és Szatmár megyében szólalnak
meg a polgári védelmi eszközök, aztán pénteken a
szirénák Rómába mennek.A rendszer tesztelésealatt a lakosságnak sem ahangüzenetek, sem a sziré-najelzések hallatán nincssemmi teendője, tehát rá sekell bagózni. A belügymi-nisztérium mindenkit arrakér, hogy ne pánikoljanak,maradjanak nyugodtan ahelyükön. A hangüzeneteketa „Gyakorlat” szóval külön-böztetik meg a valós riasz-tásoktól, de mivel a kataszt-rófafilmekben mindig aztmondják be a hangosbe-mondókba, hogy „Figyelem,ez nem gyakorlat!”, a gya-korlat előtti részt is oda fog-juk hallani jó páran, és készis a pánik.

Az akciót koordinálóRaed Arafat belügyminisz-tériumi államtitkár elmond-ta, a gyakorlat célja megis-mertetni a lakossággal, hogyegy adott rendkívüli hely-zetnek milyen típusú sziré-naszó felel meg (tényleg:milyen?). A hatóságok aztis ellenőrizni fogják, hogyeljut-e mindenkihez a ri-asztójelzés („Csókolom, Ma-rika néni, járt ma már önnéla riasztójelzés?”). Arafat új-ságírói kérdésre közölte aztis: azért tesztelik most aszirénákat, mert már na-gyon rég nem volt hasonlóországos gyakorlat Romá-niában. Na, éppen ezért gya- nús: miért pont most?Leggyakrabban áradásokesetén figyelmeztetik a la-kosságot szirénák segítsé-gével, nagyobb áradásokesetén szirének segítségévelis. A hangüzeneteket és szi-rénákat technológiai bal-esetek során, gátak átsza-kadásakor használják álta-lában, de fegyveres táma-dások esetében is alkalmaz-zák. Országszerte 7700 ka-tasztrófariasztáshoz hasz-nálható polgári védelmi esz-köz van, amelyeket közpon-tilag vagy helyi szinten hoz-nak működésbe.A katasztrófa görög ere-detű szó, jelentése: fordulat,megsemmisülés, csapás,

megrázó hirtelen esemény,az emberi élet, az anyagijavak, természeti értékekpusztulása. Napjainkban –főleg az ebben érdekelt nagybiztosítótársaságok adataialapján – egy földrengést,vulkánkitörést, árvizet vagybármilyen egyéb csapástakkor minősítenek kataszt-rófának, ha az áldozatokszáma meghaladja a húszat,vagy a kár összege a hat-millió dollárt. Eme katego-rizálás alapján egy átlagosévtized alatt mintegy 1500katasztrofális esemény tör-ténik (ez heti három ka-tasztrófának felel meg), ésezek 95%-a természeti csa-pás (amelyek miatt tíz év

alatt ötvenmillió ember vá-lik hajléktalanná). Ha azokata katasztrófákat is beleszá-molnánk, amikor a tanárazt mondja a diáknak az is-kolában, hogy: „Fiam, teolyan hülye vagy, hogy azkatasztrófa!”, akkor sokkaltöbb egy főre eső kataszt-rófát kapnánk.Végezetül idézzük a leg-katasztrofálisabb fészbukosbókot, amit kommentbenírt egy pacák – nem poén-ból! – egy tengerparti szik-lán bikiniben domborító fe-hérnép fényképe alá: olyanszép vagy, mint egy sziréna! 
Molnár Tibor
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Távolodik az ASA az élvonaltól
Miután 0-0-ás döntetlent játszott a temesvári Polival
az alsóházi rájátszás 6. fordulójában, egyre kilátás-
talanabb helyzetbe került az ASA, vagyis szinte lehe-
tetlen a bentmaradás az 1. ligában. Pedig látványos
mérkőzés volt a bánságiak elleni találkozó, több ka-
pujelenetet és veszélyes gólhelyzetet kialakítottak a
vásárhelyiek, de gólt még sem sikerült szerezniük. 

Igaz, még hátravan nyolcforduló az alsóházi ráját-szásból, viszont az eddigi 6találkozó során mindösszeegy győzelmet ért el a csapat(a Concordia Chiajna ellen),ugyanakkor két alkalommaljátszott döntetlenre (Pan-durii és a Poli ellen) és há-rom vereséget szenvedett

(Gaz Metan, Botoșani és Vo-luntari csapata győzte le azASA-t). Mindezeket figye-lembe véve, a maradék 8forduló során nagyon sike-res menetelésre lenne szük-ség ahhoz, hogy biztosíthatólegyen a bennmaradás. Az ASA eddig mindössze11 pontot gyűjtött, ahhoz,hogy utolérje a jelenleg 18pontos első, nem kieső he-lyen lévő Poli együttesét,még 7 pontra lenne szüksége(ami két győzelmet és egydöntetlent jelent), viszontszinte bizonyos, hogy úgy aPoli, mint a többi, kiesésellen harcoló együttes is mégszerez pontot, pontokat. Mindez nem lehetetlen –csodákról még hallottunk afutballvilágban is –, viszontkevésbé valószínű.  Ha kiesik az együttes azélvonalból, akkor az utóbbiévek leggyengébb szezonjalenne a 2016–2017-es idény.Az alábbiakban a maros-vásárhelyi csapat néhánykorábbi idényeire tekintünkvissza, amelyekben szerepela bűvös 7-es szám, és ame-lyekre szívesen emlékeznekvissza a helyi focidrukke-rek.Az 1966–1967-es idény-ben a megszokottnál talánvalamivel kisebb volt anyüzsgés az ASA Mureșulháza táján. A Boné Tibor –Vakarcs II. Domokos edző-páros ült a nyeregben, míga szekérben olyan játékosokkaptak helyet, mint Sólyom,Bartók, Sikó, Publik, Pavlo-vici, Tóth Ferenc, Tîmpăna-ru, Șleam, Lungu, DumitriuIII. stb., akikkel az együttesfeljutott az élvonalba. Az 1976 – 1977-es sze-

zonban a Boné–Brassai pá-ros edzte a csapatot, azonévben a zágrábi Dinamo ke-mény diónak bizonyult azASA-nak az UEFA-kupában,viszont a bajnokság a 4. he-lyén végzett, ami újabb eu-rópai kupaszereplésre jo-gosította fel. Azon évadbanszámos felejthetetlen mér-kőzést játszott a csapat aLigetben, amelyekre szíve-sen emlékeznek vissza a haj-dani szurkolók: ilyen talál-kozó volt például a Steauaelleni is, amikor Bölöni kétgóljával győzött az ASA, vagyamikor 6-1-re hengerelte lea Rapidot, sőt azon idénybenPâslaru mesterhármasávalis kiütötte az oltyán gárdát,az Universitatea Craiovát. Az 1986 – 1987-es baj-noki idényben az újdonsült2. ligás csapat élén St. Coi-dum mesternek szavaztakbizalmat, a folytonosságottovábbra is Florea Ispirnekkellett biztosítania. 337 él-vonalbeli mérkőzést letudva,Both Gyuri a dicsői Chimi-cához vonult vissza, Fanicsátrándult az Elektromaros-hoz, viszont Gáll Dezső ésNagy Zoltán visszatértekanyaegyesületükhöz, mígBiró III. Béla, L. Moldovan,Szántó Csaba keretérettélettek nyilvánítva. Az alakulat – melynek tag-jai voltak még többek köztVarró, Szabó, Jenei, Fodor,Botezan, I. Costel, Ciorceriés Albu is – a bajnokság vé-gén kiharcolta a feljutást azélvonalba, M. Muntean pediga B osztály II. csoportjánakgólkirálya lett 17 góllal. 
Czimbalmos 
Ferenc Attila

Ciorceri játekosként és edzőkent is  megfordult a csapatnál

ASA 1978-1979

ASA 2016,  az utolsó sikeres  együttes
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Kiss Istvánra (Bill) emlékezünk 
Április 24-én lesz 8 éve, hogy Kiss
Isván, a Marosvásárhelyi Week-End
Sportegyesület elnöke, a város leg-
ismertebb tömegsport-szervezője
elhunyt.Bill – mint ahogy mindenki ismerte–, 1949-ben született Marosvásárhe-lyen, aztán a Marosvásárhelyi BolyaiFarkas Elméleti Líceum sportosztály-ában járt, ahol tagja volt az iskola ko-sárlabda csapatának, amely 1965-ben országos bajnokságot nyert. Az érettségi után a fővárosi sport-egyetemen szerzett oklevelet, majdsporttanár lett, időközben a bukarestiDinamo kosárlabdacsapatában is sze-repelt.  Bill testnevelő tanárként és szer-vezőként vált ismertté, az évek hosszúsorán a marosvásárhelyi tömegsportéletének szerves része lett: hosszúévekig szervezte a minifoci bajnok-ságokat (és újakat indított útjára) vá-rosunkban, s ő állt a városban vagykörnyékén lebonyolított számos mo-torsportverseny mögött, majd a rend-szerváltás utáni években Marosvá-sárhelyi Napok sportrendezvényei el-képzelhetetlenek voltak nélküle.Mindezek mellett ő fektette le a te-remfoci alapjait városunkban, idővelaz 1. ligás teremlabdarúgó és női lab-darúgócsapatokat működtető City’usklub alapítója lett, amelynek életeutolsó éveit szentelte. A klub terem-labdarúgói 2008-ban Románia-kupát,

a bajnokságban pedig bronzérmetnyertek. A város első női labdarú-gócsapata pedig néhány év alatt Ro-mánia negyedik legjobb csapatávánőtte ki magát, s több labdarúgójakerült be a válogatottba. Élete utolsóhónapjaiban azonban már nem tudottott állni az együttesek mellett, mertkórházi kezelésre szorult, és nem istudott annak örvendeni, hogy a City’us2008-ban Románia-kupát nyert Chi-ajnán, majd idővel az együttes hét-kupagyőzelmet, egy szuperkupa-győ-zelmet és hat bajnoki címet szerzett,így Románia legtöbb trófeáját elnyertteremlabdarúgó-alakulatává vált.  Emléke mindig élni fog családja ésa tömegsport rajongóinak lelkében.
C.F.A.

Róluk is már csak múlt időben beszélhetünk...Bármennyire is hihetetlen, az aranygenerációtól kezdődően napjainkigvisszatekintve, már számos egykori edző, volt labdarúgó nincs közöttünk(hogy csak a labdarúgásnál maradjunk). Előbb 1983. március 23-án (34éve) Boné mester távozott az élők sorából. Majd 1991-ben Mureșannaktelt be a pohara, aztán évekkel később, 1996-ban Nagy Miki is más pá-lyára lépett, 1998-ban Gáll Dezső is átigazolt mindörökre, Fanici András2008-ban 53 évesen súlyos szívbetegségben hunyt el. Vakarcs Domokos2010-ben távozott az élők sorából, míg 2017-ben a marosvásárhelyi lab-darúgás egyik legismertebb korábbi labdarúgója, a 93 éves korában el-huny Józsi Dezső lépett az örök labdarúgó-mezőkre (csak alegismertebbek közül említettünk néhányat). 

Fölényes, 54–75 (16–16,14–24, 9–17, 15–18) ará-nyú győzelmet aratott aMarosvásárhelyi Maros KKa Nagyszebeni CSU ottho-nában a férfi kosárlabdaNemzeti Liga rájátszásá-nak második ne  gyed -döntős mérkőzésén, ezzelkiegyenlítette a párharcot.Nagyszebeni győzelmévela Maros KK visszavágottaz első meccsen elszenve-dett vereségért, ezzel ki-egyenlítette a három nyerttalálkozóig tartó párharcot.A két alakulat küzdelmema 17.30-kor és szomba-ton 20 órakor folytatódika marosvásárhelyi Sport-csarnokban. 
C.F.A.

Két mérkőzést aDzsungelbenjátszanak atigrisek
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Partidele de guvernământ au publicat proiectul legii unice a salarizării personalului, care ar intra în 
vigoare începând de 1 iulie, şi care prevede creşterea salariilor bugetarilor în mai multe trepte, până în
anul 2022. Legea prevede ca cel mai mare salariu de bază din domeniul bugetar să fie de douăsprăzece ori
mai mare decât cel mai mic salariu din acelaşi domeniu. Pe lângă acesta, începând de anul viitor se va
schimba radical şi sistemul de impozitare. Am discutat despre acestă legislaţie şi efectele ei cu eco-
nomistul Szabó Árpád.

– În ce măsură putem lua
în serios promisiunea referi-
toare la creşterea salariilor
din domeniul bugetar?– Răspunsul unui econo-mist experimentat este că:depinde. Ca promisiune sunăbine pentru cei care nu sepricep la finanţe, şi cred cădintr-un salariu mai marear putea să trăiască mai bine.Eventual se pot cumpăra vo-turi cu astfel de proiecte delege, iar în 2020 vor fi ale-geri. Se ştie că în domeniulbugetar găsim atât profesorişi personal administrativ an-gajat în învăţământul public,personalul din spitalele destat, cât şi rudele angajateîn primării ca plimbători dehârtie. Până când, de exemp-lu, la noi salariile medicilorîncepători sunt cu mult maimici decât ai colegilor lordin vest, foarte mulţi vorpleca din ţară după termi-

narea facultăţii, şi îşi vor în-cerca norocul in străinătate,iar noi rămânem fără serviciimedicale de calitate. Deci,într-o oarecare măsură estenevoie de reglementare, ca-tegoric. Dar să nu uităm:proiectul legii unice a sala-rizării, ca orice proiect delege, poate fi revocată sauschimbată de Parlament. Maimult, în loc de creşterea sa-lariilor aceştia pot să scadă,cum s-a întâmplat după crizaeconomică din 2008.
– Poate să facă faţă eco-

nomia României la respec-
tarea promisiunilor?– Dacă fiecare dintre noişi-ar plăti cinstit taxele şiimpozitele, şi nu ar existacorupţie şi delapidare, atuncieconomia ţării chiar ar puteaface faţă, căci să nu uitămcă fiecare angajat din siste-mul bugetar primeşte salariudin taxele şi impozitele plă-tite de noi toţi.

– Ce efecte va avea pune-
rea în practică a acestuia
asupra sectorului privat?– În sectorul privat, an-gajaţii pot avea senzaţia căei au fost lăsaţi deoparte.Probabil că mulţi se vorenerva, şi vor cere de la an-gajatorii lor mărire de sala-riu, ca să ţină pasul cu sala-riul funcţionarilor publici.

– Vom avea creştere de
inflaţie?– Depinde de ceea ce seva întâmpla cu salariile cres-cute. Dacă surplusul ajungeîn conturi de economii, nuvom avea inflaţie. Dacă baniise vor investi în pornirea şisusţinerea afacerilor de suc-ces, poate să aibă chiar şiefecte pozitive asupra eco-nomiei. Dacă se vor cumpăraimobiliare şi bunuri de fo-losinţă îndelungată, şi acestapoate să producă efecte eco-nomice pozitive, şi doar încazul câtorva segmente depiaţă va duce la creştereapreţurilor. În schimb, dacăse vor cumpăra mai ales bu-nuri de consum – vor cheltuibanii pe fleacuri şi electro-nice –, atunci inflaţia va creş-te. Trebuie luat în conside-rare şi faptul că după părerea

economiştilor care cred înteoria ciclurilor, în 2017 sau2018 ne-am putea confruntacu o nouă criză economică,care ar da peste cap toatedeciziile politice.
– Banca Naţională a Ro-

mâniei este capabilă să men-
ţină în echilibru balanţa în
cazul apariţiei inflaţiei?– Politica monetară a băn-cii centrale poate să balan-seze sau să intensifice oricepolitică fiscală adoptată deguvern, parţial sau total. Nuse ştie însă, în ce măsură îşiva păstra independenţa po-litică, cum nu cunoaştemnici părerea creditorilor in-ternaţionali şi a altor insti-tuţii, care monitorizează ac-tivităţile financiare din Ro-mânia. Nu este exclus nicica Fondul Monetar Interna-ţional să folosească dreptulde veto în legătură cu intra-rea în vigoare a legii, şi atunciîn presa oficială se va puteavorbi de coaliţie antiromâ-nească internaţională, iar caurmare vor fi traşi la răs-pundere pentru greşealapropriului lor guvern.

– Ce acţiuni posibile ar pu-
tea urma după punerea în
practică a proiectului?– Conform primului sce-nariu, Fondul Monetar In-ternaţional anulează proi-ectul, după care probabil seva vorbi despre influenţa luiGeorge Soros şi despreconspiraţia mondială anti-românească. Conform sce-nariului al doilea, sindicatelesectoarelor care nu vor fimulţumiţi cu creşterea sa-lariilor, vor ieşi în stradă. Înaceste condiţii, diferitele ca-tegorii sociale vor putea fiinstigaţi unii împotriva ce-lorlalţi, şi în timpul circului,se poate fura în taină. Con-form scenariului al treilea,bugetarii vor avea disputecu salariaţii din sectorul pri-vat. Conform celei de al pat-rulea, inflaţia va creşte uşor,va creşte şi gradul de ocu-pare a forţei de muncă, şidupă un an vor „uita” să ap-lice treptele rămase. Pe alcincilea l-am amintit deja:în decurs de o jumătate dean – un an şi jumătate se va

Şi valoarea celei mai bune legi se arată
în măsura în care este respectată

produce o recesiune maimică, şi totul va fi oprit.
– După toate probabilită-

ţile, începând cu 1 ianuarie
2018 sistemul de impozitare
se va schimba radical in Ro-
mânia. Declaraţiile fiscale
ale persoanelor private s-ar
putea înlocui cu declaraţii
fiscale familiale sau de gos-
podărie. Acesta va avea efect
pozitiv sau negativ asupra
familiilor?– Calculând calm, pe hâr-tie, pentru o familie cu mulţicopii bineînţeles că esteavantajos, rezultă contribuţiimai mici, dacă în familie im-pozitul se calculează pe bazaveniturilor pe cap de memb-ru de familie. Acest lucrupoate fi considerat drept omăsură de favorizare a creş-terii populaţiei. În practicăînsă unii îşi vor lua în gos-podărie, pe hârtie, şi rudelelor fără adăpost. În acelaşitimp, o să dea apă la moarăpersoanelor de extremă dre-aptă, care vor putea spunecare sunt minorităţile leneşicu mulţi copii, care trăiescsub acelaşi acoperiş. 

– Impozitarea progresivă
se plănuieşte să fie introdusă
începând cu 2018. Este o so-
luţie echitabilă?– Şi în Suedia se aplicăimpozitarea progresivă. Dinpunct de vedere socialist,de stânga, impozitarea maiaccentuată a persoanelorbogate se poate consideraechitabilă. În unele societăţicei bogaţi se supun în modvoluntar, iar în altele trebuiesă fie obligaţi. Liberalii spuncă fiecare e făuritorul prop-riului său destin. Dacă cineva

este neviabil şi îşi iroseşteviaţa, n-ar trebuie să fie înt-reţinut de alţii. Cei care auun venit mai mare nu suntfericiţi când vine vorba deastfel de măsuri. Repet: înlegătură cu alegerile, săraciiindividioşi pot aduce maimulte voturi, pentru că eisunt mai mulţi numeric pes-te tot. 
– Ce efecte economice va

produce, şi în ce măsură vor
fi afectaţi cetăţenii?– Cei bogaţi ar putea el-abora strategii de evitare aimpozitării: mulţi vor angajacontabili buni, avocaţi şi maiales specialişti şi experţi îndomeniul impozitelor. Ei vorplăti impozite mici absolutlegal. Alţii vor transcrie oparte din averea şi firmelelor pe numele unor rudefără adăpost sau foarte să-race. (Să ne aducem amintede mătuşa Tamara al unuifost prim-ministru, care alăsat moştenire milioane dedolari nepotului său „nevo-iaş”). În al treilea rând, s-adovedit ştiinţific efectul cur-bei Laffer: o cotă de impo-zitare mai ridicată duce laevaziune fiscală mai mare.Se citează de obicei ca o axi-omă de manual, că creştereaimpozitului are efecte ne-gative întotdeauna asupraclasei de mijloc. Se spunecă în fostele ţări socialistedin Europa de Est şi EuropaCentrală clasa de mijloc orieste extrem de slabă, ori nicinu există. Cine nu se regă-seşte în enumerarea de maisus, acela se va bucura decota mai mică de impozitare,şi eventual va merge la vot.

Pál Piroska

Szabó Árpád



|  SOCIAL/EDITORIAL | / 11. /

De când politicienii şipublicul sunt preocupaţicu scandalul legat de so-arta Liceului Teologic Ro-mano-Catolic, parcă amfi uitat de promisiunileanterioare ale UDMR-ului, pe care le-am con-siderat la timpul lor imp-regnate de campaniaelectorală, adică superficiale. Faptul că noi, alegătoriiam uitat de aceste promisiuni - este binecunoscut:memoria noastră este foarte limitată, ni se spun acelaşilucruri la nesfârşit fără să cerem socoteală ulterior -,este un lucru, dar se pare că şi politicienii „competenţi”de la UDMR simulează amnezia. Pentru că nici ei nucred în realizarea promisiunilor făcute. Probabil nu aucrezut nici în momentul în care le-au promis. Abia acum un an, când se apropia campania electorală,ca urmare a deciziei consiliului administraţiei publicelocale, au proclamat că se va rezolva în scurt timp nudoar cazul statuii scriitorului Sütő András amânat deani de zile, ci şi situaţia Fântânii lui Bodor Péterîncepută în 2007, mai mult, cu ocazia celei de a 400-lea aniversare, şi Bethlen Gábor va primi o statuie încentrul oraşului. Asta da promisiune! Soós Zoltán, can-didatul la Primăria municipiului Târgu-Mureş s-a şiprefăcut că crede ceea ce spune; precum şi alegătoriila rândul lor. Ce-i drept, numărul lor nu a fost atât demare ca numărul voturilor necesare pentru victorie.În orice caz, nu au fost destule avertizări: au mers preadeparte cu promisiunile iresponsabile, nu există o or-ganizaţie cu puterea suficientă pentru a le realiza. Administraţia locală al UDMR-ului de curând are oconducere nouă, un preşedinte nou în persoana luiVass Levente. Mă întreb ce şi cât preia noua preşedinţiedin promisiunile vechi. S-ar putea că vor începe uncapitol nou în viaţa organizaţiei în felul în care uităcomplet despre promisiunile vechi, ca şi cum acesteanu ar fi fost rostite. Însă promisiunea referitoare lastatui - dacă ne aducem aminte, a fost decizia consiliului- nu poate fi uitată. Primul motiv ar fi că de la schimbarearegimului din 1989 au fost inaugurate statuile primaruluiBernády György, Petőfi Sándor, Borsos Tamás, RákócziFerenc al II-lea, Aranka György, Vályi Gyula, deşi fiecarea fost înălţată la o anume distanţă de la centru. În cazul în care nu insistă să realizeze aceste promi-siuni măcar parţial, vor trimite mesajul că se resemneazăla faptul că în centrul oraşului Târgu-Mureş nu este locpentru o statuie sau un monument cu implicaţii mag-hiare. Ar fi păcat. Părerea mea.

Szentgyörgyi László

Daţi socoteală!  Peste 200 de concurenți așteptați
la a opta ediție a singurului 
maraton pe ape repezi din România

"Concursul Mureș Marat-hon a ajuns deja la cea de-aopta ediție, este un concursmaraton amator de rafting,caiac și canoe, respectiv laproba de slalom pe ape repezi.Avem o parte tehnică, de sla-lom, și una de rezistență, ma-ratonul pe 24 de kilometri.Proba de slalom se desfășoarăpe o porțiune mai scurtă,unde apa este învolburată, custânci. Aici se delimitează untraseu care are niște porțisuspendate deasupra apei,care sunt numerotate. Este oline care trebuie urmată, uneleporți trebuie luate de-a lungulapei, altele contra-curent șiasta e partea cea mai dificilăa probei, pentru că dacă nuai îndemânarea necesară, at-unci poate fi destul de comp-licat. Trebuie să treci prin po-artă fără să o atingi. Din feri-cire, Mureș Marathon devinedin ce în ce mai popular. Acumopt ani eram peste 50 departicipanți, anul acesta vomfi peste 200", a declarat Ma-daras Balazs. Purtătorul de cuvânt al eve-nimentului, Iulia Vizi, a arătatcă Mureș Marathon se vadesfășura pe Valea Superioarăa Mureșului, dificultatea tra-seului fiind între ZWC (pentruîncepători — n.r.) și WWII(pentru concurenți maiexperimentați — n.r.). Startulprobei de slalom se va da

sâmbătă, la ora 10,00, iar star-tul maratonului de 24 de ki-lometri se va da în localitateaMeștera, la ora 14,00, cufinișul în localitatea Răstolița.Iulia Vizi a precizat căparticipanții pot concura înopt categorii diferite, în funcțiede ambarcațiune: caiac deape repezi cu lungimea sub2,6 m, caiac de ape repezi culungimea între 2,6 — 3,1 m,caiac slalom, caiac de tură,canoe gonflabilă — trek, caiacgonflabil 2 persoane, raft, res-pectiv categoria open (oriceambarcațiune care nu intrăîn primele șapte categorii)."Fiecare participant trebuiesă-și prezinte echipamentulpropriu și trebuie să plăteascătaxa de înscriere în dimineațaconcursului. Între start și final,concurenții sunt obligați sătreacă pe la punctul de controlcare se va afla pe malul stângal râului, aproximativ la mij-locul traseului (după

confluența Mureșului cu pâ-râul Sălard). După premiere,se vor organiza diferite jocuri,un foc de tabără, dar și o pet-recere. În ultimii ani, sporturilepe ape repezi (rafting, whi-tewater kayaking) au devenittot mai populare în România.Mureș Marathon a devenitun concurs internațional șiunul dintre cele mai semnifi-cative evenimente de white-water din țară; anul trecut auparticipat peste 180 deconcurenți,majoritatea dinRomânia, dar și din Ungaria,Bulgaria, Austria și Franța", amai spus Iulia Vizi. Komaromi Istvan, câști gă -torul de anul trecut a probeide caiac gonflabil 2 persoane,a declarat la rândul său că,deși concursul nu e foartegreu din punct de vedere teh-nic, este dificil întrucât sevâslește pe o distanță de 24de kilometri.
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Echipa Outdoor Experience Târgu Mureș organizează, în perioada 21 - 23 aprilie,
cea de-a opta ediție a Mureș Marathon, singurul maraton pe ape repezi din Româ-
nia, la care sunt așteptați peste 200 de concurenți. Competiția se va desfășura pe
Valea Mureșului Superior, în zona Meștera — Sălard — Răstolița, a anunțat marți,
într-o conferință de presă, Madaras Balázs, unul dintre organizatori.

Alimentația bazată pe grăsimi și carbohidrați 
simpli poate provoca uzura articulațiilorO echipă de oameni deștiință din Australia a anunțatmarți că a identificat o legă-tură între alimentația bogatăîn grăsimi și carbohidrați șiuzura articulațiilor, informe-ază Xinhua.Studiul, realizat la Insti-tutul pentru Sănătate șiInovație Biomedicală dincadrul Universității de Teh-nologie din Queensland, ainvestigat legătura dintre os-teoartrită și dietele în carepredomină grăsimile șicarbohidrații simpli.Osteoartrita, cunoscută și

sub numele de boală arti-culară degenerativă, este oafecțiune care apare în urmadeteriorării cartilajului ceprotejează și înveleștearticulațiile, fiind localizatăcel mai frecvent la nivelulgenunchilor.Potrivit cercetării, dietelecare includ carbohidrațisimpli și 20% grăsimi sătu-rate provoacă apariția pri-melor semne de osteoartrităla nivelul încheieturilor.Conducătorul principal alstudiului, profesorul Yin Xiao,a subliniat marți că în timpul
studiului s-a descoperit căaceste diete — de multe oribazate pe consumul de ali-mente tip "junk food" — careprovoacă degradareasănătății articulațiilor nuafectează doar persoanelesupraponderale.

Unul dintre cercetătoriiparticipanți la studiu, doc-torandul Sunder Sekar, a exp-licat că acizii grași potdeclanșa inflamații la nivelulțesuturilor din întreg "mediularticular". "Am testat o vari-etate de grăsimi saturate și

am descoperit că un consumde lungă durată de grăsimianimale, unt și ulei de pal-mier poate slăbi cartilajul",a declarat acesta, potrivitsur sei citate.
AGERPRES
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Hivatás, kaland, szerelem

Egy erdélyi lány Peruban 
Segítő szakmában dolgozni a világ egyik legszebb küldetése, mely a folyamatosan
növekvő bölcsesség és hallgatás képességének nyereségével párosul. Sokan ezt
a közvetlen környezetükben teszik, másokat pedig messzi tájakra sodor a szél,
hogy ott tegyék „jobbá a világot”. Akárcsak a marosvásárhelyi születésű Sajnár
Zsuzsa esetében, aki jelenleg Peruban él, Amazónia érintetlen, esőerdőkkel dú-
sított tájain, az Andok hegyvonulat lábainál, Tarapoto városában. Munkája nem
mindennapi, hiszen egy terápiás központba dolgozik a várostól 10 km-re, a
dzsungel mélyén, ahol elsősorban a perui Shipibo indiánok sámáni hagyomá-
nyait követik – ayahuascával, Amazónia pszichedelikus hatású növényi főzetével
kezelnek lelki és testi problémákat, traumákat.

Egy mesés 
kaland kezdete2015 májusában egy dön-tés gyökeresen megváltoz-tatta Sajnár Zsuzsi életét, ami-kor Peruba utazott, meglá-togatni egy ott dolgozó ba-rátját, akivel úgy tűnt, hogytöbb is lehet sima barátságnál.„Nagy bátorság kell ilyenhosszú úthoz, de a kaland-vágyam győzött, és már júliusvégén itt voltam. Végül a há-rom hét nyaralás során éle -tem legerőteljesebb élményé-ben volt részem a központ-ban, ahol dolgozom, ahova akíváncsiság szele vitt, és úgydöntöttem, maradok pár hó-napig, felfedezni az ayahuas-cával való gyógyító tevékeny-ség lehetőségeit. Azóta semmentem haza. A közel két évittlétem alatt beköltözött szí-vembe a szerelem, párommalegyütt dolgozunk és együtt

örülünk minden pillanat cso-dájának” – meséli Zsuzsi, ki-nek szakmai képzetsége sok-rétű, hiszen pszichológus,pszichoterapeuta és jóga -oktató is egyben.„Az munkám tulajdonkép-pen ugyanaz, mint otthon:nagyrészt a terápia és a jógakörül zajlik. Első lépéskéntszakmai véleménnyel járulokhozzá az elvonulásainkra je-lentkező személyek kiválasz-tásához, mivel ez a kezelésimódszer számos mentálisés fiziológiai esetben nemajánlatos. Az elvonulásokalatt segítek a résztvevőink-nek beilleszkedni a központéletébe, felkészítem őket azayahuasca-szertartásokra, il-letve segítek nekik feldol-gozni a szertartások alatt ésután megélt tapasztalásokat.Mindezek mellett jógát ok-tatok és meditációt vezetek,napi rendszerességgel, mivel

azt tapasztalom, hogy az in-tegratív hozzáállás nagymér-tékben támogatja a gyógyu-lási folyamatot. A szertartá-sok alatt sámáninasként dol-gozom, ami azt jelenti, hogya kevésbé problémás részt-vevőknek énekelhetek ikarót(gyógyító éneket, shipibonyelven), a mestereim uta-sításait követve. Ugyanakkorrám számíthat bárki, akirosszul lesz, megijed, nemtud egyedül a mosdóba men-ni stb.”  Amikor dolgoznak –1 hónapot – a központbanlaknak a résztvevőkkelegyütt, és teljes mértékbenrájuk figyelnek, velük fog-lalkoznak éjjel-nappal, szer-tartások alatt és azon kívülis, majd ezt követi egy hónappihenés, viszont a szabadságalatt sem unatkoznak, mivelamikor nincsenek elvonulá-saik, a központ fejlesztése acél, illetve utazni is szoktak,hiszen Peruban mindig vanfelfedeznivaló.„A legnehezebb volt tü-relmesen megvárni, amíg acsaládom elfogadja dönté-semet, hogy itt maradok, ésnehéz volt a kolozsvári éle -temtől és a munkámtól valóelszakadás is. Senkitől nembúcsúztam el, hiszen én csakhárom hétre készültem Pe-ruba! Viszont annyira izgal-mas és új volt ez a közeg,hogy nem töltöttem sok időta múltam siratására.” A ba-rátok közül már páran meg-látogatták, és bízik abban,hogy hamarosan a szülei ésaz öccse is él a lehetőséggel. 
Rátalálni a belső 
erőre és energiáraZsuzsit gyerekkora óta fog-lalkoztatja, hogy miként tudsegíteni másokon, eddigi élet-útját ez a belső késztetéstükrözi. Az eddigi Perubantöltött idő segített abban,hogy rátaláljon valódi ön-magára, hiszen most mártudja, hogy mire képes, éshogyan fejlessze tovább ké-pességeit. „Soha nem hittemvolna, hogy ennyire bátor

leszek, hogy itt maradok Pe-ruban, azzal foglalkozni, amigyökeresen megváltoztattaa gyógyító munkáról kiala-kított képemet, miközbenotthon ledöbbenve fogadtákezt a hírt. Tudtam, hogy idő-vel ez változni fog, de nemvolt egyszerű az elején. Apárom és a szerelem ugyan-csak hozzájárult a változá-sokhoz, együtt tervezzük ésépítjük a jövőnket, mindentmegbeszélünk, és odafigye-lünk egymásra – ez számom-ra új élmény.”
Különleges pillanatokLegkedvesebb élmény:„amikor először megcsókolta barátom, a Cumbaza folyópartján, a pálmafák alatt. Si-mogató délutáni napsütésvolt, és úgy éreztem, megálltaz idő és nincs más, csak avégtelenség.”Legmeghatározóbb él-mény: „a harmadik ayahu-asca-szertartás, amin résztvettem itt a központban, ami-kor találkoztam idős önma-gammal, és végighallgattamsaját élettörténetemet. Ennekaz élménynek a következté-ben döntöttem úgy, hogy ittmaradok.”Legszomorúbb élmény:„mindig elszomorít, amikorbúcsúznom kell barátaimtól,akik látogatóba jönnek hoz-zám. Szerencsére vidám alap-természetem van, sokat nemidőzőm a szomorúság me-zején.”
A perui konyhaElmondása szerint a peruikonyha igencsak változatosés ízletes, kedvencei közétartoznak a halételek, első-sorban a ceviche, ami raga-dozóhalból vagy tengeri gyü-mölcsökből készül. Rengeteggyümölcs és zöldség talál-ható Peruban, kedvence asárkány-gyümölcs és az ana-nász. „Ahol élek, a leggya-koribb a kókuszdió, a kaka-óbab és a kávébab – tehátnagyon finom a csokoládé,

a kávé, és a jól lehűtött frisskókusztej. Az amazóniaikonyha egyik jellegzetességea banánlevélben grillezettételek – fűszeres hal (pata-rashca) vagy rizs és csirkehús(juane). Az emberek nagyonszeretnek az utcán sütögetni,hétvégén minden család aház előtt mulat, sütik a húst,halat és a banánt meg a yu-cát, közben hallgatják a cum-biát. Senkit nem sért a hang-zavar, itt az emberek nyitottajtókkal élnek, ha sétálok azutcán, látom a lakások lakóit,és azt, hogy miként él együtttöbb generáció, kutya, macs-ka és egyéb állatok, szerénykörülmények között, de min-dig vidámságban. Természe-tesen hiányzik az erdélyikonyha, elsősorban a szüleimkonyhája. Sok mindent el le-het itt is készíteni helyi össze-tevőkből, de hiányzik a fű-szernövények többsége, ésami a legjobban hiányzik, azaz erdélyi kerti paradicsomés a juhtúró.”
Megismerni 
a nagyvilágotZsuzsi azt tanácsolja min-den kalandvágyó személy-nek, hogy ne gondolkodjontúl sokat. Bár az ő esete nemmindennapi, hiszen a körül-mények úgy hozták, hogyPeruban maradhat, viszony-lag probléma nélkül, ennekellenére hiszi, hogy kellő mo-tivációval bárhol lehet élni.„Ha értesz valamihez, ésszenvedélyesen szereted is,amivel foglalkozol, megtalá-lod a helyed bárhol a világ-ban. Mivel nagyon szeretemaz itteni életemet, egyelőreegész biztos, hogy nem me-gyek sehova. A jövőre vo-natkozó terveink ide kötnek,és ameddig szükség van rámitt és boldog vagyok, addigitt maradok. Szeretettel vá-rom a családomat, barátai-mat, és bárkit, akit érdekela tevékenység, amit folytatok.Itt olvashattok bővebbenróla: www.okawasi.com.”

Timár Tímea

Cachiyacu folyó
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