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Magyar–román
kardiológiai 
konferencia 
Marosvásárhelyen
Június 23–26. között nemzetközi
rész vételű Kardiológiai Konferencia
színhelyévé válik a me gye székhely. 

>>> 4. oldal

Zöld utat kapott a 
székelykakasdi beruházás?

Péntektől indul Maros megye integrált hul-
ladékgazdálkodási projektje – jelentette be múlt heti
sajtótájékoztatóján Borbély László környezetvédelmi és
erdészeti miniszter. A Székely kakasd határába tervezett,
immár egy éve heves indulatokat kiváltó, mintegy 45
millió euró értékű beruházás a június 25-i szerződés-
aláírással szabad utat nyer. A Környe  zetvédelmi Operatív
Program féléves értékelő üléséről számolt be a sajtó
képviselőinek a miniszter, aki kifejtette, az európai orszá-
gok közül első helyen állunk a környezetvédelmi nagy-
beruházásokra megkötött szerződéseket illetően. A 2,2
milliárd euró értékben megkötött 21 szer ződéssel Romá-
nia első helyen áll az EU tagállamai között, a finanszírozás
abszorbciója viszont mindössze 35 millió euróra rúg, ami
igencsak szerény mutató, tekintve, hogy a szaktárca a
tavalyi évben 220 millió eurót utalt át az önkormányzatok
részére a megkötött szerződések előfinanszíro zásához. 

„Az egyik fő oka, hogy ilyen kevés pénzt hívtunk le
az Európai Uniótól, a közbe szerzési törvény, aminek mó-
dosításáról kormányülésen tárgyalunk. Eddig a gyakorlat
azt mutatta, hogy a profi cégek minden eset ben
megóvták a közbeszerzéseket, és utána tárgyaltak a nyer -
tes céggel, hogy milyen feltételek mellett lépjenek vissza.
A módosítással azt szeretnénk, hogy ezek a cégek garan-
ciát tegyenek le, és ha elveszítik az óvást, a garancia az
államnál marad. A másik pont, hogy a dömpingárakkal
érkezőket könnyen ki lehessen zárni, mint komolytalan
ajánlatot. Ugyanakkor az illető testület, amely az óvásokat
tárgyalja, egy elsőfokú bíróságként fog működni. Ez segít -
het abban, hogy jóval lerövidül az idő a szerződés
aláírásától a beruházás elindításáig, ami eddig 400–450
napot tartott” – nyilatkozta Borbély.

A továbbiakban a miniszter kitért a Maros megyei
projektekre is. Az EU jóváhagyásával június 25-én indul
a sokat vitatott székelykakasdi integrált hul-
ladékgazdálkodási projekt, valamint júliustól nyújtják
be a megye városai víz- és csatornarendszerének
bővítésére és kor sze rűsítésére vonatkozó 140 millió euró
értékű tervet.

Balogh Erzsébet

Kultúra

A város első 
hangoskönyve
Sorina Bota a marosvásárhelyi
média egyik legjelesebb alakja,
múlt csütörtökön újabb meg lepe -
téssel rukkolt elő:  megjelentette az
első hangoskönyvet Maros vá sár -
hely ről, A város meséi címmel.

>>> 6. oldal Interjú

„Végzem a munkám, a
legjobb tudásom szerint”
Sokáig bizonytalanság övezte a Maros megyei
Egészségbiztosítási Pénztár vezetőjének kine -
vezését. A hosszas huzavona és a verseny vizsga
után kinevezett Ács Valériát terveiről, a pénztár
helyzetéről kérdeztük.
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A román Parlament immár másfél hete elutasította a kormány 
ellen benyújtott bizalmatlansági indítványt, ami többek között 

azt (is) jelenti, hogy az állami fizetéseket és a nyugdíjakat
csökkentő törvénytervezetek érvénybe lépnek. A tiltakozó 

szakszervezetek egyértelműen hangot adtak 
elégedetlenségüknek, ám arra voltunk kíváncsiak, hogyan
vélekednek a közszereplők a megszorító intézkedésekről. 

A kisembereket
sújtják a leginkább

>>> részletek a 9. oldalon

Második Exkluzív 
Lokálpatrióta Klub!
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A kormány megszorító intézkedései
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>> A megjelent írások nem
feltétlenül a szerkesztőség
véleményét tükrözik!

>> Szerkesztőségünk 
fenntartja a jogot, hogy a be -
érkezett le velek és másféle írá-
sok köz léséről döntsön.

>> Kéziratokat nem őrzünk meg
és nem küldünk vissza!

Előfizetni 
a szerkesztőség 

Rózsák tere 16. szám
alatti székhelyén lehet

naponta 9-16 óra között.

Telefon: 0265-250.994
E-mail: kozpont@kozpont.ro
Honlap: www. kozpont.ro

Hova megy nyaralni?
Az önök véleménye

Június 23. Zoltán, Szidónia
Június 24. Iván, János, Beáta, Levente
Június 25. Vilmos, Viola, Vilma, Maxim
Június 26. János, Pál, Dávid, Pelágiusz, Örs
Június 27. László, Kamilla, Torda, Olga, Eufémia
Június 28. Irén, Levente, Marcella, Leó, Gyula, Tivadar, Szerénusz
Június 29. Pál, Péter, Aladár, Beáta, Emma, Orbán, Judit, Petra, Aliz

Színház
Június 25-én, pénteken este 7
órakor kerül sor a Marosvásárhelyi
Nemzeti Színház kistermében a
magyar országi Forrás Színház Can-
dide című produkciójára, mely mű-
faji megjelenése szerint interaktív
színházi kalandozás Voltaire „kötele -
ző jének” világában.

II. Segesvári Filmfesztivál 
Idén június 22-e és 27-e között zajlik
a II. Segesvári Filmfesztivál,
amelynek érdekessége, hogy a
prog ram keretében, 23-án szerdán
a magyar filmé és kultúráé a fő -
szerep. A szerdai rendezvénysorozat
12.30 órakor kezdődik a Segesvári
Polgármesteri Hivatal dísztermében,
illetve az Arisztokrata Klubban. Tíz
magyar alkotást vetítenek,
többek között Moldoványi Ferenc
Másik boly gó, Gárdos Péter
Tréfa című filmjét, M. Tóth Géza
Mama című animációs rövid-
filmjét, Ke nyeres Bálint 2009-
ben Szarajevóban díjat nyert A
re pülés története című alko -
tását, Gigor Attila művész-kri -
mijét, A nyo mozót. Este fél 8-tól
a Groovy Base Band koncertezik a
Vár téren. A gye rekek számára de.
11 órától képző művészeti műhe-
lyeket szerveznek, ahol például a
báb készítés csínját-bínját ismerhetik
meg. 

Könyvbemutató
Csütörtökön 18 órától a Bernády
Házban kerül sor Alex S. Somai (So-
mai Soma Sándor): Hova, hova,
Soma koma? című kötetének be-
mutatójára. A könyvet Szőcs Katalin
méltatja, a szerzővel Gálfalvi Ágnes
beszélget.

A német kultúra napjai
Csütörtökön kezdődnek Seges váron
a német kultúra napjai, amelyeket
idén Egy élet az egyház és a nép
szolgálatában – Hans Otto Roth
– 1890–1953 mottó alatt szervezett
a segesvári Német Demokrata
Fórum. A negyedik alkalommal
megszervezett rendezvénysorozat a
segesvári származású Hans Otto
Roth szüle tésének 120. évfordulóját
ünnepli, fellépnek a helyi német tan-
nyelvű iskola diákjai, a fórum
iúsága, a Salwerfaddem kórus és
több erdélyi szász hagyományőrző
tánccsoport. Ugyanakkor leleplezik
Hans Otto Rothnak a Tache Ionescu
utca 1. szám alatt lévő szülőházának
falán elhelyezett emléktáblát. A ren-
dezvénysorozat június 27-ig tart.

Csűrszínházi Napok Mikházán 
Június 25-én, pénteken kezdődnek
az idei Csűrszínházi Napok Mikházán.
A hangulatos színházi hétvége prog -
ramja a következő: péntek – 18 óra,
mikházi iskola és kántorlak:
képzőművészeti, fotóművészeti és
ruhakollekció-kiállításmegnyitók,
illet ve a Mentor Kiadó könyvbemu-

tatója; Csűrszínház, 20 óra: Duna TV-
közönségtalálkozó többek közt
Cselényi László elnök részvételével;
22 óra: Kőműves Kelemen rockbal-
lada (Maros Művészegyüttes); 23 óra:
táncház (Neofolk együttes, Ma -
gyarország). Szombat – Csűrszínház,
11 óra: Pinokkió, mesemusical
(Tompa Miklós Társulat); 13 óra:
Vármező, Vándor fogadó – Ludas
Matyi (Forrás Színház, Ma -
gyarország); ugyanott 15 órakor: Sza-
mártestamentum, középkori komé-
dia (Forrás Színház, Ma gyarország);
Mikházi kápolna, 17 óra: Isten
kezében (Puskás Győző versműsora);
Csűrszínház, 20 óra: Caligula hely-
tartója (Tompa Miklós Társulat); Re-
neszánsz Panzió, 20 óra: Szamártes-
tamentum; Csűrszínház, 22.30 óra:
Bojtorján-koncert (Ma gyarország,
előzenekar a helyi Exotic Vox). Vasár-
nap – mikházi ferences templom, 9
óra: szentmise; Csűrszínház, 11 óra:
Piroska és a farkas (Ariel Színház);
Csűrszínház, 13 óra: Ludas Matyi (For-
rás Színház, Ma gyarország).

Kiállítások
Új tárlat nyílik szerdán 18 órakor a
Maros Megyei Néprajzi Múzeumban
(Toldalagi-palota, Rózsák tere 11.
szám). A Hagyományok útján
Kirgíziá ban című kiállításon meg -
tekinthetők az utazás során készült
fényképek, eredeti népművészeti
alkotások és az ezek ihlette új ne-
mezmunkák. A tárlatot megnyitja,
majd az expedíciót képekben bemu-

tatja Vidák István textilművész, a
tanulmányút vezetője. A megnyitót
követően nemezműhely nyílik.
Közreműködik a sepsiszentgyörgyi
Folker együttes. A kiállítás szeptem-
ber 30-ig tekinthető meg.

Pletl Péter fotóművész Az íriszek
mesélnek című kiállítása látogat -
ható a kövesdombi unitárius egyház -
köz ség Bözödi György Termében.

A világhírnevet szerzett Robert
Capa fényképeinek kiállítása után
újabb világhírű, magyar származású
fotóművész tárlata nyílt meg a
Bernády Házban, ezúttal a Brassaié.
A Magyar Köztársaság sepsiszent-
györgyi Kulturális Koordinációs
Központjával közösen szervezett tár-
lat a Ház földszinti galériáiban
látható.  
A maros vásárhelyi Örökmozgó Ter-
mészetjáró Egyesület, a vízügyi igaz-
gatóság, a környe zetvédelmi ügy-
nökség, a Dr. Bernády György
Alapítvány által támogatott Foto
Natura természetfotó-kiállítás ki-
lencedik alkalommal várja az érdek-
lődőket a Bernády Ház emeleti
galériáiban. A pályázatra az idén 22
hazai, 8 magyarországi, egy szerbiai
és egy olaszországi alkotó nevezett
be, az öt megadott kategóriában
összesen 333 fotót küldtek be, a zsűri
63 alkotást tartott kiállításra alkal -
masnak. 

Ajánló

Kár kihagyni

Kos: Újrakezdődhet egy régi barátság. Ennek kapcsán
rég feledett titok tör ismét felszínre, amiről kiderül,
hogy meg van bocsátva. Egészségére figyeljen oda job-
ban, sétáljon és mozogjon sokat.

Bika: Energiáit tartalékolja nehezebb időkre, nem
érdemes olyasmibe időt és energiát fektetni, ami hosszú
távú céljainak nem felel meg. Koncentráljon inkább
munkájára, és a legjobbat nyújtsa munkahelyén.
Megtérül!

Ikrek: Kedvesével igyekezzenek minél több időt együtt
tölteni. Mostanában túlságosan beleásta magát
munkájába, óvatosan, mert ezt megsínyli a kapcsolat.
Egy gyertyafényes vacsora a hétvégén sok mindent
helyrehozhat. 

Rák: Ne próbáljon mindent mindig megoldani. Nem
fogja tudni. Forduljon nyugodtan segítségért, ha úgy
érzi, túl sok feladata van. Kezdje el tervezni nyári kirán-
dulását, meglátja: felüdíti.

Oroszlán: Végre megpihenhet: nemcsak a szeren -
csének, hanem saját magának is köszönheti, hogy tervei
sikerültek. Pihenje ki a diadalmat, majd jöhet a
következő cél.

Szűz: Mostanában azok a dolgok vonzzák, amik
elérhetetlenek. Mérlegelje: megéri-e küzdeni és riva -
lizálni olyasmiért, amit nem biztos, hogy megszerezhet. 

Mérleg: Ne felejtsen el hálás lenni sikereiért. Vegye
számba, kinek köszönheti mostani kedvező anyagi biz-
tonságát. Ha ideje engedi, szervezzen hétvégén kerti-
partit. 

Skorpió: Ne fojtsa magába indulatait. Vegyen erőt
magán és mondja ki, ha valami bántja. Meglátja,
megkönnyebbül. Ezek után tiszta lappal és nyugodt
szívvel állhat a kihívások elé. 

Nyilas: Munkahelyén felelősségteljesebb beosztást
ajánlanak, ami béremeléssel is jár. Ne féljen elfogadni,
szembe tud nézni az esetleges nehézségekkel. Készüljön
a feladatra!

Bak: Mély és felüdítő beszélgetésre számíthat a héten
egy régi barátjával. Ez egy kissé lecsillapítja szétszórt-
ságát, mely mostanában jellemezte. Ha ideje engedi,
váltson bérletet az uszodába. 

Vízöntő: Ugye ön is belátja, hogy az utóbbi időben
fölösleges volt aggódnia? Pihenje ki az utóbbi hetek
aggodalmait. Látogassa meg régi barátait, jól fog esni
a beszélgetés.

Halak: Karrier vagy magánélet? – ez mostanában sokat
foglalkoztatja. Habár ön is tudja az igazi választ. Ne fél-
jen meghozni kulcsfontosságú döntéseket.

Horoszkóp

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

Írjon nekünk!

A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, a Magyar Kardiológusok Társasága
és a Romániai Kardiológusok Társasága közös szervezésében

Neves szakemberek magyar, román és angol nyelven ismertetik a szív- és érrendszeri 
megbetegedések legkorszerűbb kezelési módozatait. 

Az előadások helyszíne: 
a Maros Megyei Sürgősségi Kórház 1-es számú előadóterme. 

A konferencia idején az MKT szaktekintélyei magyar nyelven továbbképző előadásokat tartanak,
amelyekre naponta 8 és 19 óra között kerül sor a Maros Megyei Sürgősségi Kórház előadótermeiben.

Keresztes Réka,
menedzserasszisztens
Két éve Görögországba járunk nyaralni. Az idénre is
már tavasszal lefoglaltuk a repülőjegyeket, és július
közepén indulunk két hétre Athén mellé egy kis
faluba.

Papp Erzsébet, nyugdíjas
A fiamék kint élnek Magyarországon és minden nyáron
utánam jönnek kocsival és elvisznek hozzájuk egy hó-
napra. Nagyon szeretek náluk lenni, mert akkor 
elfelejtem a mindennapi gondokat és minden időmet
a két kisunokám tölti ki.

Fekete István, egyetemista
Nem tervezünk különösebben semmit. Sosem szok-
tunk, de mégis mindig összejön valami: tábor, kirán-
dulás. Remélem idén is így lesz.

Kerekes Lajos, mérnök
Sajnos már tavasszal ki kellett vennem a szabadsá-
gom, így nem tudunk sehova menni hosszabb időre.
De van Vármezőn egy családi barát házaspárnak egy
nyaralója, oda hétvégenként gyakran kijárunk. Ennyi
jut erre a nyárra.

OR

SZ
ÁG

OS KARDIOLÓGIAI KONFERENCIA

nemzetközi részvétellel

MAROSVÁSÁRHELY, 2010. június 23–26.
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Szigeti Enikő, a Civil
Elkötelezettség 
Mozgalom igazgatója

Szociális szempontból mindenképp
igazságtalannak tartom a kormány in-
tézkedéseit, mivel első sorban a leg -
kiszolgáltatottabb rétegektől vesznek
el, és szerintem túlzottan feltűnő mó-
don találták meg ezeket a rétegeket.
Tudom, hogy a kormány azzal érvel,
hogy nagyon sok álnyugdíjas van, és
nagyon sok anyuka csak a juttatások
miatt szül gyereket, de ezeket
másképp kellene kiszűrni. Olyan in-
tézkedéseket kell hozni, amivel a
csalókat ki lehet zárni a rendszerből,
e helyett a kevesek miatt a tömegeket
büntetik. A kormány azt feltételezi,
talán magukból kiindulva, hogy min-
denki korrupt, és ezzel napi szinten
találkozunk, folyton emiatt szenved
az ország. Az állam hallgatólagos bele-
egyezésével nagyon sok ember került
a rendszerbe előnyugdíjjal, és most
valóban nagyon kevés az aktív dol-
gozó. Egy társadalomban a gyerekek,
az idősek és a fogyatékkal élők a leg -
kiszolgáltatottabbak, ezektől pedig
nem vehetnek el pénzt. Az emberek
teljes mértékben ki vannak szolgál-
tatva a kormány döntésének, hiszen

egy nyugdíjas mit tud tenni? Nem tud
védekezni, de nem tud elmenni dol-
gozni sem, nem tud bírósághoz for-
dulni, és legkevésbé az Alkotmány-
bírósághoz. Ha körülnézünk a többi
európai országban, ahová ugyancsak
begyűrűzött a válság, láthatjuk, sehol
nem csökkentették, maximum
befagyasztották a nyugdíjakat, és nem
a gyerekeket szülő anyáktól vették el
a pénzt. A kormány szolidaritásról
hadovál, az pedig azt jelenti, hogy a
leggazdagabbak teszik a leglátványo -
sabb és legtöbbet érő lépéseket, és a
legszegényebbektől várják el a
legkevésbé. A szolidaritás azt jelenti,
hogy akinek több van, az többet ad,
akinek kevesebb, az kevesebbet, de itt
ebben az országban nem lehet szoli-
daritásról beszélni, mert ennek nyoma
sincs a társadalomban. A kormány ter-
vezett intézkedései, legalábbis em-

berjogi szempontból, nem mondhatók
diszkriminatívnak, igazságtalannak
annál inkább.

Következményeit tekintve, azt
hiszem, a társadalom szempontjából
semmi sem fog változni, hiszen az em-
bereket a hatalom szegénységben és
kiszolgáltatottságban tartja, és ezúttal
is megpróbálják megoldani vala -
hogyan a helyzetüket. Rengeteg
szegény ember volt eddig is, ezáltal
még több lesz. Nagyon sok tragédiát
szül majd, amelyek többségéről nem
fogunk tudomást szerezni. Az emberek
nem tudják majd fizetni a rezsikölt-
ségeiket, és kilakoltatják őket. Ezekkel
legfeljebb a média fog majd fog -
lalkozni, de annak sem lesz követ -
kezménye. Tehát súlyosbodni fog az
országban a szegénység, még több
szegény gyermek lesz, noha ebben je-
lenleg is listavezetők vagyunk. A tár-
sadalmi bomba, ami ebben az ország-
ban folyamatosan ketyeg, még jobban
felgyorsul. Mindez pedig azért igen
komoly, mert Románia nem olyan
szegény ország, mint amilyen
szegények a polgárai. Az sem igaz,
hogy ha nem csökkentenék a nyugdí-
jakat, fél év múlva nem lenne a
kasszában pénz, ezek mind olyan
csúsztatások, amivel a terheket a leg -
kiszolgáltatottabb rétegekre ruházzák
át, pedig egyértelmű, hogy nem ők a
felelősek a kialakult helyzetért. És bár
nem vagyok közgazdász, számomra
világos, hogy ezek az intézkedések
nem fogják megoldani az ország
helyzetét. 

Kovács Irma, a Maros
Megyei Nyugdíjasok
Egyesületének elnöke

Először is azt mondom, be kell lát-
nunk, az ország bajban van. Elkesere-
dett vagyok, hiszen ez egy olyan
érvágás a nyugdíjasok számára, amit

nehezen fognak kiheverni. És most
nem az 1500 lejen felüli és a 350 lejes
nyugdíjakról beszélek, hanem a közép-
nyugdíjasok azon rétegéről, akikről azt
lehet mondani, hogy éhezni fognak.
Mert nem elég, hogy abból az öt-hat-
hétszáz lejből 15%-ot elvesznek, de
érezhető, hogy napról napra minden
drágul. Igaz, hogy a kormány azt ál-
lítja, hogy december 31-ével lejár a
megszorítás, adná az Isten, hogy úgy
legyen, de én nagyon tartok attól,
hogy ez nem fog bekövetkezni. Mi, az
egyesülettől egy beadvánnyal fordul-
tunk a kormányhoz, amiben kértük,
hogy legyenek figyelemmel a nyugdí-
jasokra, különösen azokra, akik most
már lassan lemondtak mindenről: a
melegvízről, a fűtésről, a rádióról, tele-
fonról, gyakorlatilag a négy fal között
tengetik életüket. Most készülök a pol-
gármesteri hivatalba, hiszen mindad-
dig, amíg nem köszöntött be a válság,
az önkormányzat ingyen ebédet jut-
tatott a kisnyugdíjasok számára. Most
értesültem, hogy felfüggesztették ezt
a kezdeményezést. Azt szeretném
megbeszélni a polgármester úrral,
hogy tegyen meg mindent annak
érdekében, hogy akár szponzorok
segítségével, állítsák vissza ezt a kan-
tint. Mert meg kell mondanom,
rengeteget segített eddig a hivatal 
ra j tunk, nyugdíjasokon, és arra sze -
retném kérni, ezt tegye meg újra, hogy
a kisjövedelmű nyugdíjasok legalább
hetente kétszer meleg ételhez juthas-
sanak. Azonban borúlátó vagyok, félek
a jövőtől, és nagyon el vagyok ke-
seredve, de úgy gondolom, hogy az
embereket most nyugtatni kellene.
Szolidaritásra lenne szükség, össze-
fogásra ahhoz, hogy ebből a gödörből
képesek legyünk kimászni, mert félek,
hogy a jelenlegi gyűlölet és pánik
drasztikus, drámai végkifejlethez
vezet het. Mi, dacára annak, hogy az
emberek nagyon el vannak keseredve,
próbálunk lelket tartani bennük,

összejöveteleket szervezünk nekik, és
legalább pár órára elfeledtetni velük
a keserű valóságot. 

Horváth Gabriella, 
a Romániai Magyar
Pedagógus Szövetség
Maros megyei 
szervezetének elnöke

Kétségtelen, hogy az intéz ke dé -
seknek számos negatív követ kez -
ménye lehet a pedagógusokra, de az
össztársadalomra nézve is, főként ha
azt vesszük, hogy a fiatal kollégák je-
lenlegi fizetése körülbelül 800 lej. Ha
ennek a 25%-kát elveszik, 600 lej körül
marad. Szeretném én látni, hogy ki
tud ebből megélni. Ráadásul ezeknek
a pályakezdő fiataloknak most kellene
megalapozniuk az életüket, ami havi
600 lejből lehetetlen. Ami eddig is
folytonos elégedetlenségeket szült,
hiszen ténylegesen alig volt elég a
megélhetéshez, kérdezem, hogy lesz
elég annak háromnegyede? Tehát
mindenképpen egy nagyon rossz dön-
tés, és nem csak a pedagógusokat te -
kintve, hanem itt arról a több millió
ember sorsáról beszélünk, akiket ez
érint. Nem tudom, hogyan képzeli az
állam, hogy attól a nyugdíjastól, aki
egy életen át dolgozott, elvegye azt,
ami törvényesen jár neki. Azt a nyug -
díj alapot, amit egy életen keresztül
befizetett, ami gyakorlatilag az ő
pénze, most nem kapja meg. Drasz -
tikus következménye lehet minden-
nek, hogy a fiatalok fogják magukat,
és itt hagyják az országot, mert ilyen
körülmények között nem fognak tudni
megélni. Mindez ugyanakkor a gye -
rekekre is kihat, hiszen az a pedagógus,
aki képtelen megélni a fizetéséből, a
napi ledolgozott órák után másodál-
lásban valahol plusz munkát vállal. És
nem is lehet mást elvárni tőlük, mert
nem lehet mindig csak a lelkiisme -
retükre hivatkozni. Abból senki nem
tud megélni, hogy hivatásként tekint
munkájára, és mintegy életformát,
minden velejáró nehézséget felvállal.
Természetesen hivatásként kell fel -
fogni, és lelkesen végezni a mun kán -
kat, de ahhoz viszont valamiféle moti -
váció is szükséges. 

Balogh Erzsébet 

Felgyorsult a szociális
bomba ketyegője

Abizalmatlansági indítvány elutasításával az utolsó akadály is elhárult a kormány válságkezelő, megszorító intézkedései elől, és automatiku-
san érvénybe lép a közalkalmazottak bérének 25%-kal, illetve a nyugdíjak 15%-kal való csökkentése. Az ügyben érintettek, valamit a civil
szféra és az egyház elöljáróinak véleményét kérdeztük a kialakult helyzetről és a lehetséges következményekről.

Nyílt levél Markó Bélához, 
az RMDSZ elnökéhez 

Tisztelt Elnök úr, a Kisgazda Mozgalom nevében tolmácsolom Önnek a
gazdák és a tagság véleményét.

Lehangoló számunkra, hogy nem lehet megakadályozni az állami alkal -
mazottak fizetésének, a nyugdíjak megcsonkítását, ugyanakkor meglepődve
olvasom, hogy Ön, elnök úr, nem ért egyet a szerzői jog megadóztatásával.
Véleményem szerint, ha a munkával megszerzett jogokat meg lehet csonkítani,
akkor a szerzői jogot is meg kell adóztatni. Ön a sajtótájékoztatón elmondta,
hogy a nyugdíjak megcsonkítása decemberig lesz érvényben, de ha a nyugdí-
jasok januárban nem a mostani formában, hanem átszámítva, ugyancsak
megcsonkítva kapják vissza nyugdíjukat, akkor mit fog tenni, elnök úr – lemond
az RMDSZ tagságáról?

Ugyanilyen helyzetben vannak a kisgazdák is, itt is a tehetősebb réteg jut
támogatáshoz. Egy tehén után, valamint tíz juh után nem jár támogatás,
csupán a tehetősebb réteg számára. Ennek érdekében mit tettek Önök, azon
kívül, hogy a társulás formáját javasolják, ugyanis ez a valamikori kollektívekre
emlékeztet, amitől viszont a közember félti a javait.

Kérjük, amennyivel csökkentik a jövedelmeket, ugyanannyival csökkentsék
a gáz és a villanyenergia árát is.

Tisztelettel,
András Árpád kisgazda



Olvasom, hogy lassan kiürül a
vásárhelyi színház. Minden idők egyik
leggyengébb évadját zárta a magyar
tagozat. A vezetőség szerint a közönség
a hibás, hiszen sokan széttépték bér-
letüket a látottak nyomán, mások a
panaszkönyvet kérték a társulat
előadásai után. Ide kapcsolódik egy
másik hír is, miszerint a sepsiszent-
györgyi városvezetés azt szeretné, ha
a bevételek legalább húsz százalékát
a jegyeladások tennék ki az ottani szín-
háznál. Kérdések sorjáznak minden
részről, ujjal mutogatások és jogos
észrevételek attól függően, hogy ebben
az „ügyben” ki az érintett.

Nyilván sokak szerint minden
pénzkérdés, hiszen egy színésznek
művészi munkájával annyit kellene
keresnie, hogy el tudja tartani család-
ját. Az üzemeltetőnek is ügyelnie kel-
lene arra, hogy a társulatnak anyagi
gondjai ne legyenek. Legyünk igénye-

sek, de fizessük meg. És ott vannak a
pályázati pénzek, a másodállások, a
reklámbevételek, valamint a tár-
sadalmi megbecsülés, a nyugodt
alkotómunka jutalma, magyarán: a
közönség hálája…

És itt van a bökkenő. Miért ürülnek
ki a színházak? Miért üres a nézőtér?
A kockafejű modern, „avantgard” ren-
dezők szerint buta a közönség. Nem éri
fel a színházcsinálók színvonalát. Mert
nem lehet míg a világ Shakespeare-rel
meg Szigligetivel, vagy akár Tamásival
gondolkozni. Haladni kell a korral, ma
nem ez a trendi. Sokkal hatásosabbak
a plasztikusabb, zsigerekre ható,
vetkőzős, alpári nyelvezetű darabok,
mert, hát ilyen az élet, erre van igény.

Körültekintőbb meghatározás sze -
rint, színésznek azt nevezzük, aki a
mesterségét foglalkozásszerűen ta -
nulta és hivatásszerűen gyakorolja.
Vagyis akkor emelkedhet hivatása ma-

gaslatára, ha elsajátította a „mester-
séget”. De én még megtoldanám
valamivel. Ha ugyanis hivatásról van
szó, akkor Thália papjának szolgálnia
kell. Vagy ha úgy tetszik, élnie hi-
vatását. A szó, a katarzisteremtés, a
játék erejével megsimogatni az ember
lelkét. Mosolyra, felszabadult örömre

fakasztani a nézőt. Nem a rosszat, a
lefelé húzót hozni ki a közönségből,
hanem azt, ami felemel, előrevisz, lelki
békét ad, szellemi élményt nyújt. Pon-
tosan azért, mert a „pillanat
művészete”, pontosan az által, hogy
minden szerepet eljátszik vagy
magárahúz, a színésznek súlyos szemé-
lyiségnek kell lennie, akinek erkölcsi
tartása van. Tehetségével párosítva ez
vonzza a közönséget. Főleg ha egy tár-
sulatnál minél több ilyen színész akad.

Talán nem ártana a Színházművészeti
Egyetemen bevezetni egy olyan tan-
tárgyat, amely beavatna az önis-
meretbe, alázatra, morális egyensúlyra,
és miért ne – spiritualitásra nevelne.

Nemrég a kolozsvári színház ille -
tékese reklámozni akarta a színi -
előadásokat egyik kollégámnál, aki
erre így válaszolt neki: „amikor minden
vasárnap látom önöket a temp lom -
ban, akkor én is buzdítom a hí veimet,
hogy menjenek színházba…”

Valóban érdekes tény az is, hogy az
előadások időpontja általában
keresztezi az istentiszteletek óráját, de
itt sokkal mélyebbek az összefüggések.
A színésztársadalom akkor lesz újra
közmegbecsülésnek örvendő komédiás,
ha nem enged a szórakoztatóipar
kísértésének. Mert nekik több, magasz -
tosabb a hivatásuk. És elsősorban ez
a hivatásuk. Amikor szerepeinket
magukra veszik, amikor azokba bele-

bújnak, amikor tükröt tartanak felénk,
akkor abból mi is emberséget, a lét
varázslatát, a lélekgyógyászok sza -
vaival élve az „aha”-élményt vigyük
magunkkal. Amennyiben a színészek
emberként is hivatásuknak élnek, nem
kábítja el őket a siker, a pénz igézete,
és ha szakmai alázattal tanítják, neve-
lik, nemcsak kiszolgálják a közönséget,
akkor valószínű, hogy Thália oltárának
méltó szolgáivá válnak. 

Ilyen alapon a közönség elvárásai
évszázadok óta mit sem változtak. Mi
ugyanis nem celebeket, „nyaktól
fölfelé” szappanopera-színészeket sze -
retnénk látni a színpadon, hanem
olyan közülünk való, elhivatott
„megszállottakat”, akik könnyet csal-
nak a szemünkbe, lelkünkbe írják az
élet örök értékeit, akiknek szuggesztív
játéka nyomán katarzissal átélve
távozunk Thália templomából.

Sebestyén Péter
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Egységben az erő?
Egyre gyakrabban bizonyítja be nekünk az RMDSZ,

hogy bármennyire is „kisebbségi” a mi politikai befolyá-
sunk, bármennyire is korlátozott a hatalomhoz való hozzá -
férésünk, bármennyire is morzsolódik a romániai ma -
gyarság szavazóbázisa, mégis viszonylag komoly
döntéshozói szerepekhez jutunk. Úgy is mondhatnánk,
hogy egységben az erő. A gond az, hogy az erő
értékelésénél nem kizárólag annak nagysága számít,
hanem iránya és irányítottsága is. Hiába áll rendel -
kezésünkre a nagy erőforrás, ha az lehúzó vagy vissza -
tartó hatással bír. 

Mert mi van akkor, ha ezt az egységes erőt arra
használja fel a parlamentben az érdekképviseletünk, hogy
példátlan súlyosságú – még a saját tisztségviselőinek a
véleménye szerint is alkotmányossági kételyeket felvető
– megszorításokat szavazzanak meg? Ha csak arra tudják
felhasználni ezt az erőt, hogy a sok rossz közül a kevésbé
rosszat próbálják meg kimazsolázni? Erre vonatkozott a
választók felhatalmazása? Szép dolog a pártfegyelem, de
ebben a kérdésben jó lett volna, ha találunk néhány ma -
gyar honatyát, aki a „nép pártján” áll. Természetesen,
tudjuk, van bőven magyarázat arra, miért szavazott így
az RMDSZ, de azt is tudjuk, hogy a probléma ezzel a
szavazással nem fog megoldódni.

A kakasdi szeméttelep ügyében is gyanúsan jól össze-
fogott az RMDSZ, a kis létszámú, hatalmi befolyással nem
rendelkező helyi lakosokkal szemben. A kakasdiak akarata
ellenére, valószínűleg mégis megvalósul a beruházás, de
az is lehet, hogy egy évekig elhúzódó „mocskos” pereskedés
elé nézünk.

A kormányzati szerepvállalás olyan hatalmi eszközöket
adott az RMDSZ kezébe, amelyek által a helyi intézmények
élére az általuk támogatott személyeket tudták állítani.
A baj viszont az, hogy ennek a „szerencsés helyzetnek”
olyan mellékhatásai is vannak, mint például a vásárhelyi
színház egyre csökkenő népszerűsége, amikor a hatalmi
helyzet nem javított, hanem csak rontott az állapotokon.

Sajnos számtalan ilyen eset van a mindennapjainkban,
amikor a magyarság egységes fellépése csak káros hatá-
sokat eredményezett, és bizony jobb lett volna megőrizni
a sokszínűség feltételeit, és lehetőséget biztosítani a szabad
véleménynyilvánításnak.  

Ferencz Zsombor

Thália papjai

Más-lap

Magyar–román kardiológiai 
konferencia Marosvásárhelyen

Június 23–26. között nemzetközi részvételű Kardiológiai Konferencia színhelyévé válik a
megyeszékhely. Szervezők a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, a magyar,
valamint a román Kardiológusok Társasága.

Dr. Merkely Béla, a Magyar Kardiológusok Társaságának elnöke Dr. Dan Deleanu, a Román Kardiológusok Társaságának elnöke

– Nemzetközi kardiológiai konferenciát
tar tanak Vásárhelyen, Románia és Ma -
gyarország szakembereinek közös részvé -
telével. Miben látja ennek jelentőségét?

Dr. Dan Deleanu, a Román
Kardio lógusok Társaságának 
elnöke: 

– Hasonló rendezvények, konferenciák,
amelyek nemzetközi részvétel mellett zaj -
lottak, a korábbi években is voltak. Az idei
abban számít újdonságnak, hogy első alka -
lommal gyűlnek össze a két ország szakmai
társaságának képviselői, vezetőikkel együtt.
Ezt jelentős eseménynek tekintjük, amiből
a lehető legtöbbet próbálunk profitálni. A
két ország szakemberei közötti együtt -
működés nem új keletű, az a tény, hogy
tapasztalatainkat kicseréljük, hogy beszá-
molunk a legújabb kutatási eredmé -

nyeinkről, már megszokott jelenség.  

Dr. Merkely Béla, a Magyar
Kardio lógusok Társaságának 
elnöke:

– Ennek a konferenciának már hagyo -
mánya van, ám újdonsága abban rejlik,
hogy ezúttal az MKT és az RKT testületileg
vesz részt ezen.

– Remélhető-e szorosabb együtt mű ködés
a két szervezet, a két ország szakemberei
között?

D.D.: – Szándékaink szerint folytatni
fogjuk az együttműködést, mindez azonban
országaink  romló gazdasági helyzetének
függ vénye. A Romániai Kardiológusok Tár-
sasága őszi közgyűlése alkalmából szer ve -
zendő konferenciánkon számítunk a Ma gyar

Kardiológusok Társaságának rész   vételére, a
későbbiekben pedig, legalábbis szándékaink
szerint, folytatjuk az együttműködést. 

M.B.: – A román és a magyar társaság
kooperációja lehetővé teszi egy bizal-
masabb együttműködés kialakítását az
MKT-nak a Marosvásárhelyi Orvosi és
Gyógy szerészeti Egyetemmel, valamint a
prof. dr. Benedek Imre által vezetett Kardi-
ológiai Klinikával. Személy szerint lét-
fontosságúnak tartom ezeket a
lehetőségeket, azaz a szakmai konferen-
ciákon való részvételt, ugyanis a tapaszta-
latcsere minden esetben nagy jelentőséggel
bír. Nagy szeretettel jövök Marosvásárhely -
r e, amely fontos helyszíne a kelet- és közép-
európai kardio lógiai kutatásnak. 
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Mi következik ezután?
Az elmúlt hét előreláthatólag legsúlyosabb

gazdasági, szociális és politikai követ -
kezményekkel járó eseménye kétségtelenül az
ellenzék által benyújtott bizalmatlansági in-
dítvány parlament általi elvetése volt. Romá-
niai, erdélyi magyar szempontból akár
vízválasztónak is tekinthető, ahogyan az RMDSZ
honatyái, választóik kifejezett óhaja, elvárása
ellenére, kiálltak az enyhén szólva tehetetlen
kormány mellett, támogatták a tervezett
megszorító intézkedések bevezetését. A költ-
ségvetésből fizetett bérek, valamint a nyugdíjak
25, illetve 15 százalékos csökkentésére
vonatkozó döntések nemcsak önkényesek,
hanem a nyugdíjak esetében törvény-, sőt
alkotmányellenesek is. Az említett népnyúzó
intézkedések várható jogi következményeivel
előbb-utóbb szembesülnie kell majd a ha -
talomnak. A kormányoldalnak és a lakosságnak
pedig azzal, hogy a most bevezetett in-
tézkedések korántsem jelentenek megoldást
a román gazdaság súlyos problémáira, s ősztől
elkerülhetetlen lesz az adók és illetékek
emelése, ami az infláció elszabadulásához vezet
majd. 

Ami az RMDSZ-t illeti, úgy tűnik, mintha
Markóék saját hosszú távú érdekeik ellen cse-
lekedtek volna, legalábbis ha ez utóbbi alatt a
parlamenti jelenlétet értjük. Mára világossá
vált: az RMDSZ megalakulása óta még ilyen
mélyen nem volt, a magyar lakosság körében
tapasztalt népszerűsége, elfogadottsága a múlt
hét kedd óta a bányabéka hátsója alá süllyedt.
Ez azonban a jelek szerint egyáltalán nem
zavarja az RMDSZ vezérkarát, őket egyetlen
dolog érdekli: a hatalom pótszékében maradni,
a lehető legtovább. A két esztendő múlva
esedékes helyhatósági és parlamenti választá-
sok már most borítékolható kudarca pedig
láthatóan nem érdekli a Köcsög utcaiakat,  ott
most az „utánunk a vízözön” hangulat az
uralkodó. 

Azért gondolnak a jövőre is, pontosabban
fogalmazva a saját jövőjükre, hisz Semjén Zsolt-
nak, a magyar kormány miniszterelnök-
helyettesének látogatását is a maguk hasznára
igyekeztek, nem is teljesen sikertelenül, fordí-
tani. Miről is van szó? Köztudomású, hogy az
Orbán-kormány a határon túli magyaroknak
szánt támogatások rendszerét is át szándékszik
alakítani. A nagy kérdés: ki legyen ennek a ked-
vezményezettje? Érthető az eddig kivételezett,
mondhatni monopolhelyzetben lévő RMDSZ
aggodalma, hogy esetleg másnak is juthat a
magyar adóforintokból. A Tőkés Lászlónak
nagyvonalúan felajánlott első listavezetői hely
a legutóbbi EP-választásokon azt bizonyítja,
hogy az RMDSZ a volt püspök személyén
keresztül próbál a Fidesz kegyeibe férkőzni. A
másik rész is sokat remél a nagy „összefogástól”:
a Tőkés köré tömörülő EMNT-nek az RMDSZ
egyetlen legitim ellenzékeként történő Fidesz
általi elismerését, elfogadását, ami azt is je-
lentené, hogy a magyarországi anyagi támo-
gatáson is kizárólag ők osztoznának. Kérdés:
mit tehet, tehet-e valamit ez ellen a Magyar
Polgári Párt? Mert az nem kérdéses, hogy el-
lenük van az „összefogás”.    

Szentgyörgyi László 

június 23–29.

A kormány megszorító intézkedései

A kisembereket
sújtják a leginkább

Aromán Parlament immár másfél hete elutasította a kormány ellen benyújtott bizalmat-
lansági indítványt, ami többek között azt (is) jelenti, hogy az állami fizetéseket és a nyugdí-
jakat csökkentő törvénytervezetek érvénybe lépnek. A tiltakozó szakszervezetek

egyértelműen hangot adtak elégedetlenségüknek, ám arra voltunk kíváncsiak, hogyan véleked-
nek a közszereplők a megszorító intézkedésekről. 

Borbély László,
környezetvédelmi miniszter:

Egyelőre nem tárgyaltunk a koalícióban
a kormány karcsúsításáról, a miniszterek
számának csökkentéséről, véleményem sze -
rint pillanatnyilag nem is kellene ezzel
foglalkozni, mert akkor két-három hónapig
nem történne más, mint hogy egyesek ván-
dorolnának egyik minisztériumból a
másikba, és mindez csak idővesztés lenne.

Amiről viszont tárgyaltunk, az a külön-
böző anyagi és más jellegű költségek
csökkentése. Szó esett a különböző ügy-
nökségek felszámolásáról, mások át -
szervezéséről, ugyanis ezen a területen még
nagyon sok plusz személyzetet foglalkoz-
tatunk. Nem szabad megfeledkeznünk a
decentralizációról sem, hiszen van néhány
olyan bukaresti struktúra, amelyet a kor-
mányzók húsz éve nem adtak ki kezükből.

Az RMDSZ a hét végéig egy olyan gaz-
dasági élénkítő csomagot fog felmutatni,
amely reményeink szerint több pénzt hoz
majd a költségvetésbe, és már a héten tár-
gyalunk a problémáról a Román Nemzeti
Bank kormányzójával, valamint gazdasági
szakemberekkel is. Ha a megszorítások nem
társulnak gazdásági élénkítő in-
tézkedésekkel, akkor év végére oda
juthatunk, hogy nem leszünk képesek a
nyugdíjakat visszahozni arra a szintre, ahol
voltak. Véleményem szerint a kis- és
középvállalkozások felé kellene nyitni, egy
bizonyos összegig lehetőséget kell adnunk
a kkv-knak, hogy az eddiginél kedvezőbb
feltételek mellett juthassanak hitelhez. Meg
kellene vizsgálni a bankok adózását, akár

egy plusz bankadó is kivethető lenne rájuk,
és meg kellene egyezni velük továbbá arról
is, hogy bizonyos hitelek kifizetését ha-
lasszák egy előre meghatározott időre.

Csegzi Sándor, alpolgármester:

Egy ilyen kritikus helyzetben, amibe
nemcsak Románia, hanem az egész világ
jutott, meg kellett hozni azokat a barát-
ságtalan döntéseket, amelyek az előző
időszak döntéssorozatának következ -
ményeként kialakult helyzetből a kiutat je-
lentenék. Itt a baj az, hogy mindez
előrelátható volt és még nem körvonalazód-
tak a perspektívák. Annyit tudunk ettől a
kormánytól, hogy az említett százalékokat
levonja, visszatartja, és ebből fizeti a
nyugdíjakat a következő fél évben. Szerin-
tem ennél többet kellene megmutatni az
embereknek, mint teszik, emiatt van
hiányérzetem. Én személy szerint a nyugdí-
jakhoz nem nyúltam volna, hiszen ez egy
élet során megelőlegezett pénzösszeg, és
ezeket ki kell tudni gazdálkodni a min-
denkori államnak. 

Valószínű, hogy az elkövetkezendőkben
számíthatunk még további tiltakozásokra,
de néhány napon belül biztosan lecsen-
genek. Elsősorban erre épített a kormány,
amikor ezeket a döntéseket annyira határo-
zottan fenntartotta. Biztosan más esz -
közökhöz is nyúlni kell majd, nem elég csak
az állami részt megcsonkítani, esz közöket
kell adni a termelői oldal kezébe is. És ezeket
nem látom a kormány részéről, hiá nyolom
és várom ezeket az elképzeléseket és
javaslatokat.

Kali István, az EMNT Maros
megyei szervezetének elnöke:

A szavazás eredménye teljesen várható
volt, a kormányoldalnak többsége van, a
függetlenek is mindig a hatalom oldalán
szavaznak. A személyes véleményem az,
hogy ezek az intézkedések, sajnos a politikai
hazugságoknak, pontosabban az igazság
elhallgatásának a közvetlen következ -
ményei és ebben a helyzetben már kényte-
lenek voltak meghozni ezeket, hiszen olyan
állapotban van az ország, hogy az már félel-
metes. Sajnálatos, hogy lefaragták az állami
alkalmazottak bérét és csökkentették a
nyugdíjakat, de még mindig kevesebb em-
bert érintett volna, mintha adót vagy áfát
növelnek. Ez nem azt jelenti, hogy tökélete-
sen egyetértek ezekkel az intézkedésekkel,
viszont ha ezeket az intézkedéseket ezelőtt
egy évvel meghozzák, akkor ma valószínű-
leg nem Băsescunak hívják az állam el-
nökét. Egy aránylag rövid időn belül kor-
mányon voltak a liberálisok, a szocialisták,
a demokrata-liberálisok és szinte min-
denikkel együtt kormányzott az RMDSZ és
mégis ilyen állapotban vagyunk. 

Abban az esetben, ha az elkövetke -
zendőkben adó- és áfa-emelések lesznek,
akkor a gazdaság megbénul, ami minden
réteget közvetlen módon érinthet majd. Ha
megemelik az adókat, akkor a kisvállalkozók
ezrei mennek csődbe, ha pedig az áfát
növelik, akkor családok milliói válnak
fizetésképtelenné.

Fodor Tekla
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A Bernády Házban megrendezett
konferenciát Csegzi Sándor alpol-
gármester nyitotta, aki ünnepi
beszédében Sütő személyes életére
gyakorolt meghatározó szerepét
hangsúlyozta ki. Többször volt alkal -
ma Sütővel beszélgetni, de mindig
volt egy olyan érzése, hogy fél a saját
lakásában. Ami nem csoda, hiszen
figyelték. „Fontos volt a másik oldal-
nak, mert tudták, hogy fontos
nekünk” – mondta az alpol-
gármester, aki szerint ha ’90 előtt
létezett is egy jól látható cél, és ami
’90 után körvonalazódni látszott, az
most egyre inkább szertefoszlik –
ilyenkor lehet ismét Sütő írásaihoz
menekülni és a konferencia is ked-
vező lehetőséget nyújt arra, hogy
újrafogalmazzuk céljainkat. 

Pusztakamarás román anya -
nyelvű polgármestere is jelen volt és
átadta üdvözletét a vásárhelyieknek,
illetve biztosította a jelenlevőket a
falubeliek vendég szeretetéről.

Kincses Előd előadása, mely egy
időrendi visszaemlékezés volt, az
„András napjától a fekete márciusig”

címet viselte és a ’89 novemberétől
a fekete márciusig tartó időinterval-
lumot ecsetelte, Sütő személyével a
középpontban. A márciusi ese -
ményekre Kincses így emlékezett:
„Úgy döntöttünk, hogy nem enged-
jük ki a magyarságot az utcára, hogy
ne tudjanak román–magyar etnikai
összecsapást kicsiholni. Amennyiben
Sütő nem tartja magát ehhez a
határozathoz és nem megy fel az
RMDSZ székházhoz, ahova összegyűlt
a magyarság, hogy tüntessen azért,
mert engem (Kincsest –  szerk.
megj.) a Nemzeti Egység Maros
Megyei Ideiglenes Tanácsa alelnöki
székéből elmozdítottak, és nem küldi
haza a magyarokat, akkor már már-
cius 19-én megtörténik a román–
magyar összecsapás és Sütő András-
nak megmarad a fél szeme világa.”

Kötő József Perújrafelvétel Sütő
András ügyében címmel tartott
előadást. A színháztörténész
sajnálatosnak véli, hogy napjainkban
nem esztétikai értékekről vitat -
kozunk, hanem a napi politika mo -
csarába próbáljuk lerántani Sütő

And rás emlékét, munkásságát, kö -
zös ségi jelentőségét. Érteke zésének
célja annak bizonyítása volt, hogy
Sütőnek vitathatatlanul nem zeti
kultúránk panteonjában a helye.
Előadásának témája Sütőnek a
Kolozsvári Színházhoz fűződő vi -
szonya volt, de mindehhez egy széles
és értelmező korképet mellékelt
beszédében az irodalomtörténész.
Sütő és Harag György értékteremtő,
korszakalkotó együttműködése már
1967-ben elkezdődött Marosvásárhe-
lyen, majd 1975–1981 között Harag
Kolozsváron négy drámáját vitte
színre. Színháztörténeti jelentőségű
az együttműködés, mindketten a
tota litarista kulturális genocídium
ellen küzdöttek. Harag is vállalta Sütő
sza bad sághimnuszát: „Ott kezdődik
az ember, amikor összetéveszti ma -
gát azzal, amitől megfosztották”.

Bertha Csilla Debrecenből
érkező irodalomtörténész a magyar
nyelvű, de különösen a Sütő-drámák
fordításairól és recepciójáról tartott
előadást. Az irodalomtörténész el-
mondta, számos angol nyelv -

területen található egyetemi könyv -
tárban járt, de tapasztalatai szerint
a magyar kultúra, irodalom ezeken
a helyeken silány módon képviselteti
magát. A Sütő-drámák fordításával
kapcsolatban elmondta, ismeretei
szerint egy felvidéki származású
amerikai műfordító foglalkozott
néhány Sütő-dráma fordításával,
ezen kívül egy próbálkozásról van
még tudomása: egy New York-i kis
színitársulat is mutatott be Sütő-
drámákat, de mindez nem keltett
vissz hangot. Az erdélyi magyar
dráma megismertetéséért szintén
irodalmár férjével elkezdtek műfordí-
tani erdélyi drámákat, többek között
az Advent a Hargitánt. Bertha Csilla
elmondta, azért vállalkoztak a ’70-
es, ’80-as évekbeli erdélyi darabok
fordítására, hogy a kisebbségi létből
fakadó drámai mélységeket tudják
közvetíteni a külföldi olvasók felé. 

Markó Béla beszédében azt
domborította ki, hogy tartozásunk
van Sütő Andrással szemben, az
életmű értékelésén túl a közéleti sze -
repével és a közéleti emberrel szem-

ben, a magyar köz iránt mindvégig
és minden gondolatával, eszméjével
elkötelezett Sütő iránt, aki tudott úgy
remekművet alkotni, hogy nem rán-
totta le magával a közéleti elkö -
telezettség, hanem éppen ellenkező-
leg, ez a kettő az ő munkásságában
együtt volt egész. Azt is kihangsú -
lyozta, hogy hálás utókor rajtunk
kívül nincs, a tartozást rajtunk kívül
senki nem fogja leróni, mert sajnos
immár Sütő András utókorává kellett
idejekorán válnunk mindannyi-
unknak.

Nagy Pál irodalomtörténész, a Sütő
András Baráti Egyesület elnöke
hiánypótló előadást tartott Sütő And -
rás, a szerkesztő címmel. Az iro-
dalomtörténész szerint mindeddig nem
készült Sütő szerkesztői életpályájáról
átfogó, részletes írás, pedig szerinte en-
nek eseményei, emlékei, eredményei
és tagadhatatlan kudarcai is figyelemre
érdemes része a teljes életműnek.

A felszólalók sorát Rona Éva,
Sütő András Tel Avivból érkező egyik
legrégebbi barátjának, volt munka -
társának szavai zárták.

Vass Gyopár

A könyvbemutatón Nagy Miklós
Kund elmondta, a könyv esetében nem
egy 1001 éjszaka meseszerűségről van
szó; Sorina Bota 24 mesét mesél(tet),
pontosabban 22-t, mert 2 interjú nagy -
nyilvánosság előtti ősbemutatójára is
sor kerül a könyvben, melyek a
Marosvásárhelyi Rádió aranysza-
lagtárából származnak. A Népújság
főszerkesztője elmondta, a könyvnek
nem lehet vége, a város tör té ne l -
 mének, múltjának van még legalább
10x24 fontos embere, ezért ezt a
munkát folytatni kell.

Cristian Stamatoiu publicista, iro-
dalomkritikus, a Művészeti Egyetem
tanára saját bevallása szerint a
könyvhöz nem tudott kritikusként
közelíteni. Ugyanis nem tud objektív
maradni. Olyan marosvásárhelyiként
forgatja a könyvet, aki emlékszik a Kár-
pátok Sétánya lakónegyed építésére,
az árvízre és a Postapalotától a Rádió
épületéig vezető gesztenyefasorra,
mely az utat szegélyezte. Az egyetemi
tanár gratulált a szerzőnek, amiért
olyan költői tudott lenni a várossal
szemben. 

Haller Béla, a Teleki Téka Alapítvány
elnöke, a Bolyai Farkas Líceum tanára
torokszorító igazságokat mondott

beszédében, amelynek súlyosságát a
humor eszközeivel oldotta. Szövege,
melynek befejező mondata: „Azt kíván-
juk Sorina Botának, hogy soha ne
találkozzon dinoszauruszokkal”, a
várost kettészelő kulturális és etnikai
különbségekről szólt. „Marosvásárhely
olyan város, ahol a taxisofőr 50–50%-
os valószínűséggel román vagy ma -
gyar”, majd a mindennapi életből ki-
ragadott képekkel igazolta, hogy
„kulturálisan a város két részre szakadt,
mint egy pizza, amit a konyhában félig-
meddig már kettévágtak”: a Vár sé tá -
nyon unokáját sétáltató magyar
nagyapa nem tudja megmondani uno -
kájának, hogy kiről nevezték el az
egyetemet, a román nagyapa pedig
nem tudja megmondani, kié a szobor
az egyetem előtti kisparkban. De „van-
nak emberek, akik össze szeretnék
illesz teni a város két felét, hogy min-
denki számára bejárhatóvá váljék. Ilyen
Sorina Bota is, aki azt szeretné, ha
legalább egy közös könyvünk lenne a
telefonkönyvön kívül”. A 12 román és
12 magyar történet „súlyos örökség,
olyan pillanatok is felvillannak, ame-
lyek szembeállíthatnának egymással,
ha nem egy derűs és jóakaratú szerző
könyvét olvasnánk, akinek fő szándéka

a harmóniateremtés.”
Adriana Săftoiu szerint ma egyre

nehezebb és ritkább jelenség a mese-
hallgatás. Sorina Bota könyvében ezt
cáfolja meg, és a kötet rendkívüli
gyakorlat a (meg)hallgatásra. A szerző
miközben a meséket hallgatja, azokat
az embereket, akik a város meséit
mesélik el, nem tesz egyebet, mint
pozitív módon visszaszerzi és megírja
a város emlékezetét – foglalta össze a
politikus újságíró.

A kiadványnak és annak digitális
változatának megjelenését az Agenda
2009 Egyesület támogatta. Az

egyesületet Balogh József vállalkozó,
megyei tanácsos, az egyesület egyik
alapító tagja képviselte, aki bevallotta,
hogy a könyv 24 szereplőjéből ő
földijére, a sáromberki gróf Teleki Sá-
muelre büszke leginkább. A vállalkozó
abbéli reményének is hangot adott,
hogy egyszer Marosvásárhelyen
háromnyelvű könyv is megjelenhet
majd, ahol a harmadik nyelv a roma
lesz. Bogdan Buda, szintén a könyvet
támogató egyesület részéről elmondta,
hogy merész vállalkozás volt belekez-
deni a könyv megjelenésének támo-
gatásába, de a közönség igazolja azt,

hogy a városnak szüksége volt erre a
kötetre. „Eljött az idő, hogy egymás
meséit hallgassuk, mert csak így fogjuk
tudni tisztelni egymást”, mondta Buda.

Mirela Moldovan, a Marosvásárhelyi
Rádió főszerkesztője , az est bemondója
kihangsúlyozta a könyvben rejlő
pedagógiai értékeket, majd átadta a
szót a szerzőnek.

„Szép álmokat gyerekek” – így
végződik minden este az elhangzó ren-
des mese, ám történeteinek nem az
altatás a célja, hanem a kíváncsiság,
az érzelmek, a büszkeség felébresztése,
mondta Sorina Bota. Az elbeszélések
nyomán arca lett a városnak, neve, túl-
lép a mindennapi életen, és a szerző
reményei szerint megváltozik az a
kollektív tudat a városról, mely 20 éve
uralja Marosvásárhely-képzeteinket.

A könyv 12 magyar szereplője:
Aranka György, Bartók Béla, Bernády
György, Bodor Péter, Bolyai Farkas,
Bolyai János, Borsos Tamás, Köteles Sá-
muel, Mátyus István, Nagy Szabó 
Ferenc, Petőfi Sándor, Teleki Sámuel.
A könyv gyártója a Marosvásárhelyi
Rádió, fordította Vizi Lujza, a könyv ar-
culattervezője Dan Predescu.

Vass Gyopár

A város első hangoskönyve
Sorina Bota a marosvásárhelyi média egyik legjelesebb alakja, a Román Sajtóklub háromszoros díjazottja, az Erdélyi történetek nevű projekt ko-

ordinátora. Múlt csütörtökön újabb meglepetéssel rukkolt elő:  megjelentette az első hangoskönyvet Marosvásárhelyről, A város meséi címmel.

Tisztelgés Sütő András emléke előtt

ASütő András Baráti Egyesület június 19–20. között rendezvénysorozattal tisztelgett Sütő András emléke előtt. A református temetőben lezaj -
lott koszorúzás után ünnepi találkozóra került sor a Bernády Házban, melyen itthoni és külföldi meghívottak szólaltak fel. Vasárnap a megem-
lékezés Pusztakamaráson folytatódott.

Nagy Miklós Kund, a szerző és Cristian Stamatoiu
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A néprajzi Marosszék (7)

Vásárok, vásárkörzetek

Marosszéken kívül, de közvetlen
közelében feküdt a harmadik ’vásáros
hely’ nevű település, Balavásár. Torda
vármegyének a minket érdeklő felső
kerületében Szászrégen városának és
vásárainak alakult ki több kisebb-
nagyobb tájat egybefogó vonzás -
körzete.

Egy-egy vidék vagy kistáj körvo -
nalait jelzi, hogy lakói melyik vásárra
vitték eladni állataikat, terményeiket,
kézműves termékeiket, hol szerezték
be a szükséges árukat, a fiatalok hová
jártak szórakozni, ismerkedni. Egy-
egy nagyobb vásáron áruik, viseletük,
beszédjük alapján jól elkülönültek a
más-más vidékiek. A vásárokon, az
áruk cseréjével a kommunikáció, a
települések, falucsoportok közötti is-
merkedés is megtörtént. A XIX. század
végi leírások a marosvásárhelyi fapi-
acról jól illusztrálják ezt a vál-
tozatosságot.

A vásárok a táji-ökológiai, fog -
lalkozásbeli stb. különbségeknek
megfelelően szinte kijelölték egy-egy
település vagy falucsoport sajátos
helyét a régión belül. Így a vá sárok -
nak, sokadalmaknak különböző
nagyságrendű körzetei alakultak ki.

A sóvidéki gazdák állataikat a
parajdi, korondi és etédi vásárokba
vitték eladni, de jutott belőlük Bala -
vásárra és a nyárádmenti székelyho-
dosi vásárba is. A Kis-Küküllőmente
falvai Makfalvára és Erdőszentgyörgy -
re jártak vásárba, de beletartoztak
Nyárádszereda vonzáskörébe is. A ba -
lavásári nagyvásárokon találkozott a
Kis-Küküllő, Nagy-Küküllő, a Nyárád-
mente és a Sóvidék népe, sőt a
távolabbi Mócvidék román és
Segesvár környékének szász népe is.
Itt nagy keresletnek örvendtek a
segesvári szász mesterek (segesvári
posztó, szőttes, segesvári láda) ter-
mékei. A szászrégeni vásárok von -
záskörzete kiterjedt a gabonatermelő
Mezőség keleti peremére, a Maros-

mentére, gabonát és állatot előállító,
a szőlő-, gyümölcs- és zöldségter-
mesztő Régen környéki falvakra, az
erdő- és fakultúrájú Görgény völgyére
és a hegyi legelőkön nevelt állatokban
bővelkedő Felső-Marosmentére. Sőt
ide jártak a Nyárádmente Régenhez
közelebbi falvaiból (pl. Jobbágy -
telkéről is). A helybéli mesteremberek
közül a bőrművesek termékei voltak
a legkeresettebbek. Kisebb hatósu -
garú, kistáji jellegű volt a nyár eleji
vécsi vásár, amely árucsere jellege
mellett a környékbeli magyar és
román fiatalság ismerkedési és
szórakozási alkalma volt. Hasonló jel-
legű volt a görgényszentimrei, szintén
nyár eleji leányvásár is, főleg a
Görgény-völgyi elszórt hegyi tele pü -
léseken élő románok találkozási és
párválasztási alkalma.

A marosszéki Mezőség falvai a
mezőbándi vásárokon értékesítették
terményeiket, főleg a gabonát és ál-
lataikat. Ősszel akkora gabona vásá -
rokat tartottak, hogy ezer véka búza
is gazdát cserélt egy-egy szombati
heti vásáron. Gabonával és állattal
ezek a falvak a marosvásárhelyi heti
piacot is rendszeresen felkeresték. 

A nyárádszeredai nagyvásárok az
egykori Marosszék keleti felének, sőt
tágabban négy-öt ökológiai kistájnak
és kultúrának voltak találkozási alkal -
mai. A szép fehér marháért és a
székely parlagi lóért pedig messzi
vidékekről felkeresték. A sóvidéki fal-
vak sót és cserépedényeket hoztak, a
felső-nyárádmentiekkel együtt sajtot,
túrót, az erdőövezetből szenet,
gerendákat, szekereket, szövő szé -
keket, a dombvidékről gyümölcsöt,
szalmakalapot, Murokországból zöld-
séget. Négy város mesteremberei –
a marosvásárhelyi csizmadiák, a ré-
geni szűcsök, a segesvári kalaposok
és a székelykeresztúri szitások –
hozták el rendszeresen termékeiket.
(Kós Károly: Tájak, falvak, hagyo -

mányok. 1976, 366–371.)
A vásároknak kistájak, vidékek és

a nagyobb régiók életében betöltött
integráló szerepét a marosvásárhelyi
napipiac, hetivásár és országos vásár
vonzáskörzete, kiválóan szemlélteti.
(Keresztes Gyula: Vásárhelyen vásár
tartatik. 1996.) A XIX–XX. század for-
dulóján Marosvásárhely napi piacának
vonzáskörzetét azok a környékbeli fal-
vak alkották, ahonnan gyalog hozták
be 8–10 km távolságról terményeiket,
élelmiszereiket (Marosszentgyörgy,
Nagyernye, Jedd, Koronka, Kakasd,
Marosszentkirály, Maroskeresztúr, Ud-
varfalva, Marosszentanna stb.) A heti
vásárokra már rendszerint szekérrel
jöttek, legtávolabbról (kb. 40 km) fél-
napi szekerezéssel értek el a vásárba.
Ebből a megyényi vonzáskörzetből
mindent hoztak, amire a városlakók-
nak rendszeresen szükségük volt:
murokországi friss zöldséget; Szászré-
gen környékéről hagymát; a Mezőség -
ről gabonát és állatokat, a Nyárád-
mentéről gyümölcsöt; a havasalji,
sóvidéki, nyárádmenti, küküllőmenti
falvakból fát, szenet, gyapjúholmit,
kézműves termékeket. A környékbeli
vásározók mellett a városbeliek
megkülönböztették a székelyeket,
akik a havasalji falvakból a fát hozták
szerintük, a mezőségi románokat, a
Régen környéki szászokat. 

Az országos vásárok vonzáskörzete
két-három megyényi területre is kiter-
jedt, egy-két napi szekerezés kellett
az út megtételéhez. Ez a vonzáskörzet
magába foglalta Székelyudvarhelyt,
Gyergyószentmiklóst, Segesvárt,
Medgyest, Dicsőszentmártont, Maros -
ludast, Nagysármást, Mócsot, Tekét

és környező vidéküket. Erdélyben
ekkor (betűrendi sorrendben), Bánffy-
hunyad, Beszterce, Dés, Déva, Kézdi-
vásárhely, Kolozsvár, Sepsiszentgyörgy
mellett Marosvásárhelynek volt leg-
jelentősebb vására.

A napipiac vonzáskörzete kialakí-
totta a város körüli kistájat, a hetipiac
vonzáskörzete hozzájárult a régió
kialakításához és jelezte azt is, hogy
Marosvásárhely vonzáskörzetében
több vidék és etnikum találkozik.
Országos vásárainak vonzáskörzete
alapján Közép-Erdély legjelentősebb
vásárhelye lehetett.

A vásárokkal összefüggésben jól
kirajzolódnak a régió ökológiai,
foglalkozás- és életmódbeli övezetei.
Régiónk ebből a szempontból sok-
színű és mégis összetartozó, egymást
kiegészítő: Európa kicsinyben –
parafrazálhatnánk a Kárpát-medence
egészére használt megállapítást. A
Görgényi-havasoktól és benne a
marosszékiek szent hegyétől, a
Bekecs től dombsorok húzódnak

három folyóvölgy között az egykori
nagy mezőségi tavakig, tógyepükig.
Mindenik földrajzi és ökológiai övezet
kialakította életmódbeli sajátosságait.
Sóvidéken a só és az agyag mellett a
fa és az állat volt a legfontosabb élet-
mód-alakító tényező. Erdő- és
fakultúrájú vidék volt Felső-Maros-
mente, Felső-Nyárádmente, a Kis-
Küküllő felső völgye és a Partium is.
A folyók közötti dombvidékeken a
gyümölcs (vackoros falvak, a
marosszéki piros párizs alma hazája),
és az állattartás, a folyóvölgyekben a
gabonatermesztés és az istállózó ál-
lattartás fontos. A Mezőségen a
halászat, a gyékényfeldolgozás is je-
lentős volt, de a gabonatermesztés
az életmód-meghatározó, Murokor -
szágban és Szászrégen környékén a
zöldségtermesztés. A Kis-Küküllő alsó
vidékén, a középső Nyárádmentén és
a szászrégeni dombokon megjelent
a szőlőkultúra is. 

Barabás László

Avárosoknak évszázadokig fontos szerepük volt egy-egy település vagy vidék gazdasági és társadalmi életében. Az egykori Marosszék két városa
– Marosvásárhely és Nyárádszereda – nevében hordozza vásáros hely jellegét. Nyárádszereda neve a szerdai törvénykezési naptól származik,
amely egyben vásárnap is volt, és azóta is szerdán tartja hetivásárait. 

A marosvásárhelyi országos vásárok vonzáskörzete, Keresztes Gyula nyomán

A marosvásárhelyi napi  piacra bejáró települések térvázlata, Keresztes Gyula nyomán

Heti piac Marosvásárhelyen a 19-20-ik század fordulóján.
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Gyógyszerek (ingyenes és
ártámogatott receptek)

Bőrgyógyászatilag tesztelt
hipoallergén kozmetikumok
(Avene, Ducray, Vichy, Elancyl)

Gyógyászati kellékek

Nyitvatartási idő:
Naponta 8.00 - 22.00

Egészséget!
Cím:
Rózsák tere 16. szám
Ghe. Marinescu utca 60. szám
Tel./Fax: 0265-260.103

– Török fürdő – Hammam 
– Római fürdő
– Aromárium 
– Növényi hidromasszázs (lábmasszázs) 
– Skót zuhanyozók
– 2 �nn szauna – száraz szauna
– Szaunázás utáni teljes merülési medence 
– Édes vízű medence (26 m hosszú, 12 m széles, 

1,6–2 m mély)
– 2 jakuzzi 
– Hidromasszázs medence gyerekeknek 
– Sós vízű medence (Báznáról hozott vízzel) 
– Sóbarlang – Pakisztánból, a Himalája 

hegységből hozott só
– Sós szauna 
– Pihenőövezet 
– Masszázs
– Fitneszterem
– 100 darab nyugágy

Belépődíj: 35 lej/nap 
(kivéve a sóbarlangot és a �tnesztermet) 
60 lej/nap (minden szolgáltatás) 

Tel. 0365-410.415 vagy 0265-252.388
www.PresidentHotel.ro

június 9–15.

* Rádió-, GSM- és telefonvonalon való követési diszpécserszolgálat *
* GPRS- és GPS- műholdkövetési  diszpécserszolgálat*

* Videó- és TV- felügyelő rendszerek*
* Értékszállítás, testőrség*

BSG SECURITY Kft. Marosvásárhely, Szabadság utca 31. szám
tel/fax: 0265-311477 / 0265-218103 Mobil: 0745.655225 / 0722.998009

EURÓPAI SZABVÁNYOKNAK MEGFELELŐ 
ŐRZŐ-VÉDŐ SZOLGÁLTATÁSOK

relax
szolárium

Nyitvatartás
hétfő - péntek : 10 - 21

szombat: 10 - 17

Marosvásárhely, Rózsák tere, 16. szám

31. szam 2010 junius 9 - 15 :Layout 1  08.06.2010  17:48  Page 8



– Mit jelent Ön számára ez a 
kinevezés? Hogyan viszonyult hozzá a
családja?

– Elsősorban szakmai kihívást je-
lent, és bevallom, kívántam magam-
nak ezt a tisztséget. 2000-től dolgo-
zom az egészségügyi pénztárnál, és
a karrierem szempontjából ez a maxi -
mum, amit elérhettem. Ami a csalá-
domat illeti, természetesen támogat-
nak, és szorítanak nekem.

– Még meg sem száradt a tinta a
kinevezésén, máris visszavonták, végül
versenyvizsga után foglalhatta el az
igaz gatói széket. Hogyan élte meg a
kinevezése körüli huzavonát?

– Mindez nem jelentett számomra
komolyabb lelki traumát. Különben
valóban, egyik nap kineveztek, a
másik nap visszavonták ezt a kine -
vezést. De úgy látom,  jobb, hogy így
történt, ugyanis így részt vehettem
az Országos Egészségbiztosítási
Pénztár által szervezett versenyvizs-
gán, ez pedig így természetes. Tehát
nem jelentett számomra különösebb
problémát, és el is fogadtam így, aho -
gyan történt. Mondhatni, nagyobb
volt a történet füstje, mint a lángja.
Én úgy gondoltam, hogy az előző
kine vezés esetében csak egy elírás
történhetett, véletlen volt az egész. 

–  Hogyan zajlanak a mindennapjai?

–  A munkaprogramom itt a
pénztárnál hét óra után, fél nyolc körül
kezdődik, és legjobb esetben hatkor,
hétkor, vagy akár este kilenckor ér véget.
Ebben benne vannak a fogadóórák és
természetesen a problémák
megoldásának folyamatos keresése.

– Milyen elképzelésekkel vágott
bele a munkába, hogyan javítana a
pénztár működésén?

– Az első három hónapban nem
kívánok semmilyen fontosabb változ-
tatást eszközölni. Különben ez a
három hónap próbaidő, és ez idő
leteltével az Országos Egészségbiz-
tosítási Pénztár felértékeli az akti -
vitásomat, és dönt. A menedzseri
szer ződést viszont négy évre kötötték
meg. Ha a próbaidő után végleges
lesz a kinevezésem, meglátom, mi-
lyen változtatásokat hozok. De
véleményem szerint ez a három hó-
nap feltétlenül szükséges ahhoz, hogy
feltárjuk, hol vannak a problémák, a
bajok, és ezekre megtaláljuk a
megoldást. Igaz ugyan, hogy már
régóta dolgozom ebben az in-
tézményben, de távolról egészen
másként fest a helyzet, mint ahogyan
testközelből. Én gyakorlatilag néhány
éve az egészségügyi programokkal
foglalkoztam, ebben a pozícióban vi -
szont egész másképp látom a rend-
szert a gyengeségekkel és bajokkal
együtt.

– A jelenlegi gazdasági helyzet
mennyiben befolyásolja a pénztár
működését? Mekkora költségvetésből
kell gazdálkodniuk?

– Ez a költségvetés egy válság-
költségvetés. Mi megpróbálunk min-
den lejre odafigyelni. Egyelőre még
nem váltunk fizetésképtelenné, és ez
nagyon fontos. A gyógyszertárak a
legelégedetlenebbek, ugyanis a
tavaly szeptemberben jelent meg egy
sürgősségi kormányhatározat, ami a
kifizetési határidőt harminc napról
száznyolcvan napra növelte. Egyelőre

még a gyógyszertárak is megkapják
a nekik járó pénzt, most az októberi
hónapra behozott recepteket fizetjük
ki, és elvettük az áprilisiakat és máju-
siakat is. Reméljük, nem lesznek
nagyobb gondok. Természetesen az
országos pénztár mindenről tud,
rendszeresen tájékoztatjuk őket, és
folyamatosan kérjük a keret
kiegészítését.

–  Legutóbb a betegszabadságok
jogosságát ellenőrizték a megyében.
Milyen eredmény született?

–  Összesen hatvanegy orvost el-
lenőriztünk, ebből harmincnégy
háziorvost és huszonhét szakorvost.
Tehát nem csak a háziorvosokat, mert
ők érzékenyebbek, és úgy gondolják,
diszkrimináljuk őket, de ez nem így
van. A szakorvosok közül egyaránt el-
lenőrizték a kórházi szakorvosokat és
a magánkórházakban dolgozókat.
Ezenkívül harminchét betegszabad-
ságon lévő személyt kerestek fel a biz-
tosítóház ellenőrei. Kilenc kihágást
állapítottunk meg, három szakorvos
és két háziorvos esetében tíz száza-

lékkal csökkentettük a garantált pont
értékét. Ezekben az esetekben az or-
vosok nem tartották be a munkaprog -
ramjukat, tehát mikor náluk jártak az
ellenőrző szervek, nem tartózkodtak
a rendelőben. Ami a betegeket illeti,
három személy nem tartózkodott a
megadott lakcímen, nekik harminc
nap áll a rendelkezésükre, hogy iga-
zolják, miért nem tartózkodtak 
otthon.

– Bár végérvényesen a verseny -
vizsga után került a pénztár élére,
mégis úgy tűnik, sorsa tulajdonképpen
a politikai erőviszonyok függ vénye.
Ilyen szempontból hogyan értékeli a
helyzetét? Pontosabban, veszélyezteti-
e a posztját, ha az RMDSZ kiesik a kor -
mányból?

–  Én nem így fogalmaznék, és
nem gondolom, hogy politikai
érdekekről van szó. Úgy gondolom, a
kormányzó pártok a fontosabb in-
tézmények élén olyan személyeket
kívánnak látni, akikben megbíznak,
és akik felvállalják az illető kormány
politikáját, s azt, hogy stratégiáját

helyi szinten gyakorlatba ültetik.
Megítélésem szerint ha egy párt, ese -
temben az RMDSZ támogatását
élvezem, az utolsó percig végeznem
kell a munkámat, a legjobb tudásom
szerint.

Balogh Erzsébet 
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Sokáig bizonytalanság övezte a Maros megyei
Egészségbiztosítási Pénztár vezetőjének ki -
nevezését. A hosszas huzavona és a verseny -

vizsga után kinevezett Ács Valériát terveiről, a
pénztár helyzetéről kérdeztük.

Ez a költségvetés egy vál-
ság-költségvetés. Mi meg-
próbálunk minden lejre
odafigyelni. Egyelőre még
nem váltunk fizetésképte-
lenné, és ez nagyon fontos.
Egyelőre még a gyógyszer -
tárak is megkapják a nekik
járó pénzt, most az októberi
hónapra behozott recep -
teket fizetjük ki, és elvettük
az áprilisiakat és májusi-
akat is. Reméljük, nem lesz -
nek nagyobb gondok.

június 23–29.

„Végzem a munkám, a
legjobb tudásom szerint”

Ács Valéria

Második Exkluzív Lokálpatrióta Klub! 
A július 7-i találkozó alkalmával Fancsali Ailával, a Vásárhelyi Hírlap, 

Nagy Miklós Kunddal, a Népújság és Szucher Ervinnel, a Krónika munkatársaival 
a vásárhelyi íro sajtó múltjáról, jelenéről és jövőjéről beszélgetünk.

A szervezők szereteel várnak mindenkit egy szerda délutáni 
családias hangulatú együlétre. 

Találkozzunk július 7-én, szerdán délután 6 órakor, a Bolyai téri Unitárius 
Egyházközség tanácstermében! 
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– Orbánból Kóka legjobb
tanítványa, a Fidesz a gazdagok
pártja lett – így lehet össze-
foglalni Gyurcsány Ferenc érté -
kelését Orbán Viktor hu szon -
kilenc pontos gazdasági
pro gram járól. Ön szerint Gyur -
csányból mi lett?

– Mégiscsak mókás, hogy
azok a milliárdosok, akik az
előző időszakban szétlopták az
országot, elindították a szociális
lejtőn a társadalmat, szét verték,
szegénysorba taszították a
középosztályt, most minket vá-
dolnak azzal, hogy a gazdagok
pártján állunk. Ez a rosszindu-
lat, a velejéig romlottság
hangja. Egyébként nem tudom,
hogy ez egyben az MSZP
véleménye is, mert szerintem
jelen pillanatban politikai
közösségként nem léteznek.
Épp Gyurcsány Ferenc kor-
mányzása miatt estek szét, de-
moralizálódtak. Természetesen
sorolhatunk neveket, akik a pár-
tot szimbolizálják, Szanyi Tibor,
Szili Katalin, Lendvai Ildikó,
Kovács László, de mindegyikük
mást és mást képvisel, mást
mond.

– Azért többször felálltak
már a padlóról.

– Egyáltalán nem tekintem
őket véglegesen legyőzött el-
lenfélnek. Ez nagy hiba volna a
Fidesz részéről. Csak azt mon-
dom, bármi is Gyurcsány
véleménye, ő egy politikai
bűnöző, aki ameddig el nem
tűnik a magyar közéletből, és
bármilyen értelemben az MSZP
nevében szólhat, a szocialis -
tákkal mint demokratikus szer -
vezettel nem számolhatunk.
Antidemokratikus erő most az
MSZP, amely folyamatosan
veszélyt jelent a magyar tár-
sadalomra, a nemzeti integ -
rációnkra, valamint az állam
stabilitására.

– Az SZDSZ mint párt eltűnt
a politikai térképről. De vajon

megszabadult-e szellemiségük-
től a politikai élet?

– A legdestruktívabb poli-
tikai képződmény kétségkívül
az SZDSZ volt az elmúlt húsz
évben. Nem teljesen tűntek el,
tovább élnek az MSZP-ben,
megfertőzték őket, részben áta-
lakítva az identitásukat. Ezt a
szellemiséget egyértelműen
Gyurcsány jeleníti meg a párt-
ban, amely a nemzeti együtt -
működést szitokszónak tekinti,
és ellenségként kezeli a kor-
mánypártokat.

– Az LMP-re nem vetül az
SZDSZ árnya?

– Az LMP most bizonytalan
állagú, jövőjű társaság, inkább
csak a félelmeimet fogalmazom
meg azzal kapcsolatban, hogy
az SZDSZ szellemiségét viszik
majd tovább. Ugyanis komoly
reményeket látok arra, hogy az
SZDSZ-szel szemben ők, a szó
klasszikus értelmében vett, nor-
mális liberális párttá válnak. Bár
a Jobbikhoz hasonlóan, közöt-
tük is nagyon különböző múltú
emberek politizálnak, most a
helyüket keresik. Viszont
mögöttük van szellemi poten-
ciál, nagyon remélem, ez majd
végül nem az SZDSZ restaurá-
cióját jelenti.

– És a Jobbik parlamenti
munká járól mi a véleménye?

– A Jobbik azért is zavaros
számomra, mert volt fidesze-
sek, miép-esek, MSZMP-sek ül-
nek közöttük. Zagyva nép-
ségnek tűnnek a számomra. A
Jobbik komoly erőfeszítéseket
tett a programja bemutatására,
de nem tudták elérni, hogy ne
maradjon rajtuk a mindent
tagadás politikájának bélyege.
El kellene dönteniük, hogy a
rendszer, vagy a kormány el-
lenzéke lesznek. A rendszer el-
lenzéke a parlamenten belül
értelmezhetetlen, hiszen ők is
a rendszer részét képezik. A Job-

bik nem számíthat a kormányzó
pártok elnézésére, ha mégis ezt
az utat választják, és semmibe
veszik a törvényeket. A kormány
ellenzékeként viszont koherens,
ideológiai alternatívát kellene
felvázolniuk. Nem látom viszont
az ehhez szükséges intellek-
tuális, szakmai hátteret. Ha a
mostani – a Fidesz–KDNP
kétharmadából és az osztott el-
lenzékiségből adódó – jelen-
téktelenségüket a parlamenti
per  for  mance -pol it ikával
próbálják elütni, egy idő után
zsákutcába kerülnek, hitelte-
lenné válnak szavazóik előtt.

– Visszatérve Gyurcsány Fe -
rencre, felmerülhet-e a bün-
tetőjogi felelősségre vonása?

– Jogot végeztem, de nem
vagyok gyakorló jogász, nem is
az én dolgom a ténybeli infor-
mációk felderítése, amelyek
alapján meg lehetne állapítani
a büntetőjogi felelősségét. De
meg merem kockáztatni, hogy
Gyurcsánynak már régen bí ró -
ság előtt kellene állnia. Leg -
kevesebb azért, amit a bala-
tonőszödi beszédében
be vallott. Vagyis, hogy de facto
össze esküvésszerű módon
megtévesztve a magyar állam-
polgárokat, elfedve a valóság
megismeréséhez szükséges
adatokat, tényeket, elcsalták a

2006-os választásokat. Meg -
ítélésem szerint már a bíróság
előtt kellene állnia a 2006. őszi
rendőrterror miatt is. Megint
csak az ő szavaira hagyatkozom,
hiszen azt mondta, hogy
folyamatos egyeztetésben volt
Gergényi Péter budapesti
rendőrfőkapitánnyal a vészter-
hes napokban. Tehát, ami akkor
történt, azért nemcsak politikai,
hanem jogi felelősséget is visel-
nie kell. Nagyon remélem, hogy
az ehhez szükséges bizo -
nyítékok is összegyűlnek. Hogy
ez így lesz, vagy nem, semmit
nem változtat Gyurcsány
erkölcsi és politikai meg íté -
lésén. Az viszont egyértelmű,
hogy a politikai oldalak közötti
normális párbeszéd kialaku -
lásához Gyurcsány Ferencnek el
kell tűnnie a közéletből.

– Ha eljárás indulna ellene,
a Fidesz felfüggesztené a
mentelmi jogát?

– Szeretném, ha itt tar-
tanánk, a mentelmi jogának
felfüggesztéséhez nem férhet
kétség.

– Az MSZP mögött, akár -
mekkora is most a politikai ereje,
nagyon jól szervezett hálózat áll.
Ezzel a Kádár-rendszerből örökölt
és folyton megújuló hálózattal
az új kormány le tud számolni?

– Az elmúlt húsz év leg-
nagyobb kudarca az, hogy azok
a hálózatok, amelyek a Kádár-
rendszert az utolsó éveiben él-
tették, fennmaradtak. A rend-
szerváltáskor ezek a szervezetek
átmentették magukat, sőt
Gyurcsány Ferenc KISZ-es gene -
rációja a hatalomba lépve
újjáélesztette őket. Beépültek
a gazdaságba, valamint az ál-
lami és az árnyék-magán
titkosszolgálatokba. Ez a folya-
mat akkor is antidemokratikus
lenne, ha ezek a hálózatok
előéletükben és kapcsolatrend-
szerükben nem kötődnének a
kommunista, totalitárius rend-
szerhez. Tehát önmagukban is
veszélyt jelentenek a demokrá-
ciára és a jogállamra.

– Ha már a titkosszolgála-
toknál tartunk, a kormányban
Pintér Sándor ellenőrzi a te -
rületet. Az ellenzék szerint túl
nagy hatalom összpontosul a
belügyminiszter kezében.

– Ezt másképp látom. Ön-
magában ezzel nem lesz nagy
hatalom a belügyminiszter
kezében, viszont annál na -
gyobb felelősség nyomja majd
a vállát. A titkosszolgálatokat
eddig egy tárca nélküli mini -
szter, vagy a kancelláriami -
niszter államtitkára ellen -
őrizte. Az elmúlt nyolc évben
olyan mértékben züllesztették
le, verték szét morális értelem-
ben is a Nemzetbiztonsági Hi-
vatalt, hogy az újjászervezése
nagyon komoly kihívást jelent.
Az új struktúra indoka az, hogy
az ugyancsak a belügymi -
niszter felügyelete alá tartozó
bűnüldözésre is ráfér a meg -
erősítés. Nagy szükség van a
két szervezet közötti együtt -
működés javítására. A titkos -
szolgálatoknak egyébként az
elmúlt húsz évben is, részben,
a bűnüldözésben való segéd -
erőként kellett volna dolgoz -
niuk, illetve dolgoztak is.

A Gyurcsány-korszakban
nemcsak a szolgálatokat,
hanem a rendőrséget is ki -
véreztették, az ő munkájukat
is meg kell erősíteni. Az egy

kézben összpontosuló irányítás
a hatékonyság fokozását je-
lenti. Az MSZP azon vádja,
hogy politikai befolyás alá
kerültek a szolgálatok, nevet-
séges: annál jobban nem lehet
a politika alá gyűrni az NBH-t,
mint ahogyan Gyurcsány és
tettestársai, Szilvásy György és
Laborc Sándor tették.

– Mi változik az országban
egy új alkotmánnyal?

– Téved, aki azt gondolja,
hogy az elmúlt húsz év kudar-
cainak az alkotmány volt az
okozója. A következő húsz év
sikere sem az új alaptörvényen
fog múlni.

– Ezek szerint túldimen-
zionáltnak tartja az alkotmány
körüli vitákat?

– Teljes mértékben. A
mostani alkotmány betöltötte
a hivatását, az az alkotmányos
berendezkedés, amelyet rög -
zít, az elmúlt húsz évben jól
működött, Gyurcsány színre
lépéséig képes volt biztosítani
a politikai stabilitást. Mivel a
jogszabályokat normális, átla-
gos viszonyokra, normális
szellemi képességű és morális
tartású emberekre szokták
megírni, nem gyurcsányokra,
az alkotmány nem hibás a
kialakult extrém politikai
helyzetekért. Most, a társa -
dalmi felhatalmazásunkkal
élve, levonhatjuk mindannak
a következményét, ami az
elmúlt időszakban történt.
Húsz év elég hosszú idő ahhoz,
hogy az életviszonyok megvál-
tozásának tapasztalatával a
hátunk mögött újraírjuk a ko-
rábbi alaptörvényt. Véletlenül
alakult úgy, hogy krízishely -
zetbe kerültünk gazdaságilag,
morálisan és az alkotmányos
berendezkedés te ki ntetében
is. Az is véletlen, hogy épp
most zártuk le a rendszerváltás
utáni időszakot. Új időszámítás
kezdődhet ezen a téren is.

Pindroch Ferenc

Felfüggesztenék Gyurcsány Ferenc mentelmi jogát

Gyurcsány Ferenc mentelmi jogának felfüggesztéséhez nem férhet kétség – mondta Kövér László, a Fidesz választmányi elnöke arról, hogy pártja
hozzájárulna-e a bukott miniszterelnök parlamenti kiadatásához egy esetleges büntetőügyben. Kövér szerint az SZDSZ szellemisége tovább
él az MSZP-ben, de reméli, hogy az LMP-ben nem fog. A Jobbik szerinte döntés előtt áll: vagy a rendszer, vagy a kormány ellenzéke lesz. Az

előbbit a Fidesz nem fogja tolerálni.

„Nincs tolerancia a rendszer
ellenségeivel szemben”

Gyurcsány Ferenc
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AFiatalok Erdélyért (FIERD) egyesület
meghívásának eleget téve először lép
színpadra Erdélyben Tabáni István, a

Csillag születik tehetségkutató műsor tava-
lyi idényének közkedvelt nyer tese. 

A Tabáni-koncert a július 30–augusztus 1.
között lezajló II. Bözödi I�úsági Tábor nyitó -
rendezvénye lesz. A FIERD által szervezett i�úsági
tábor nyitónapján továbbá fellép a legendás Pira -
mis együttes, a magyar rock-klasszikus Ossian,
valamint a marosvásárhelyi származású, Ma -
gyarországon népszerűséget szerző Keresztes
Ildikó. A sztárvendégek társaságában olyan helyi
tehetséges zenekarok is fellépési lehetőséghez
jutnak, mint a Defender, az O�ine, vagy a Vírus. 

A táborozók továbbá csapatvetélkedőkön,
kézügyességi és kreativitási versenyeken, előadá-
sokon, táncoktatáson és egyéb meglepetés-
tevékenységeken vehetnek részt, ugyanakkor
hajnalig tartó bulizás vár rájuk.

A rendezvény megszervezésében a Félsziget
partnerként együttműködik a FIERD-del, nyi-
latkozta lapunknak Barta Zoltán, az egyesület
alelnöke, aki leszögezte: a bözödi tábor az i�úsági
szervezet saját kezdeményezése, és a jövőben is
megőrzi saját arculatát és identitását. Hozzátette,
a FIERD a tavalyinál jóval nagyméretűbb, egyben
színvonalasabb rendezvény megszervezését tűzte
ki céljának. Noha a tavalyi tábor is sikeresnek bizo -
nyult, annak megszervezésére mindössze egy
hónap állt rendelkezésére az akkor még gyerek-
cipőben járó egyesületnek. A mostani rendezvény

azonban új kihívást jelent a szervezők számára,
hiszen rangos meghívottjaiknak köszönhetően
naponta többezres tömeg jelenlétére számítanak
a háromnapos tábor ideje alatt. Mint elmondta,
a szervezők ragaszkodnak eredeti elkép -
zelésükhöz, miszerint a FIERD-tábor egyik 
láncszeme lesz annak a tartalmas ren dez vény-
sorozatnak, amelyet az i�úsági és civil mozgalom
épít ki a romániai magyar �atalok számára.

Az egyre jelentősebb szimpátiának örvendő
egyesület a romániai magyar �atalság önálló és
független, közösségépítő és érdekvédelmi i�úsági
szervezeteként határozza meg magát. Noha
kevesebb, mint egy éve alapították, tevé -
kenységeinek köszönhetően rövid időn belül nagy
elismertséget nyert a marosvásárhelyi magyar �-
atalok, elsősorban a középiskolások körében. Nép-
szerűségének dobbantóját tulajdonképpen a
tavalyi bözödi tábor sikeres megszervezése jelen-
tette, amelyet az idén túl szeretnék szárnyalni. 

A FIERD tevékenységének eddigi egyik legje-
lentősebb pillanatát a januári Budapest–Bamakó
ralin való részt vétel képezte. A „Tudunk nagyot
tenni!” jelszó alatt megrendezett rali a világ leg-
nagyobb jótékonysági kalandtúrája, a FIERD-
csapat pedig adományokat juttatott el a világ
legszegényebb országai között számon tartott
Mauritániába és Maliba. Az i�úsági szervezet tag-
jai itthon gyűjtötték össze az adományokat,
ruházat, iskolai- és tanfelszerelések mellett pedig
egy jelentős gyógyszerkészletet is si került a
segély csomagba szerezni. 

II. Bözödi Ifjúsági Tábor 
Díszvendég: Tabáni István

A bözödi táborról további információk a  www.tabor.�erd.ro honlapon találhatók.  

Vakációs hangulatban az ökomacik

Az egykori kettes számot viselő Ci-
nege óvoda célkitűzései közt szerepel a
gyerekek környezettudatos nevelése, a
természet iránti szeretet elsajátítása már
a legapróbbak körében is. Ennek szol-
gálatában alakították ki az óvoda didak-
tikai eszközeit, a programokat és
tevékenységeket, hogy az i�oncokba ter-
mészetes módon ívódjon bele a ter-
mészetbarát gondolkodásmód. Már
maga a névadás is ezt a szellemiséget
képviseli, ugyanakkor Ferenczi Rozália,
az intézményvezető óvónő az egykori
névválasztást azzal indokolta, hogy
némi hasonlóságot érez a cinege és az

óvódás gyerek között, mivel mindkettő
méreteiben apró, és ugyanúgy igénylik
a gondoskodást.

A családias kis házban mindössze
három csoport, két magyar és egy román
működik, a csoportok tudatosan Milne
mese�guráinak neveit viselik, mivel az
intézményvezető óvónő egy olyan ma -
gyarországi továbbképző programon
vett részt, ami erre alapszik, így Erdélyt
képviselve kézenfekvőnek tűnt a saját
óvodájában is ezt használni, de a mese-
hősök a gyerekek körében is közkedvelt
�gurák. Elsőként a Ferenczi Rozália
vezette Micimackókat látogattuk meg,

akik a vakációra készülve önfeledt
hangulatban játszottak az óvoda ud-
varán: homokvárat építettek, hintáztak
vagy éppen pokrócra telepedve élvezték
a délelőtti napsütést. „Az utolsó, vakáció
előtti napokat már szabadabb program-
mal töltjük, főként itt kint a szabadban.
Ennek tulajdonképpen didaktikai sze -
repe is van, arra próbáljuk nevelni a
gyere keket, hogy a nyári szünidőben
hová lehet menni nyaralni, kirándulni,
mire kell �gyelni, hogyan kell viselkedni”
– mesélte az óvónő. 

A Micimackó 
csoport
tagjai:

Balla Zalán, Breier
Brigitta, Fejér Bence,
Gombócz Nóra, 
Göllner Blanka, Nagy Zalán,
Rigó Eszter, Ördög Ákos, 
Albert Tibor, Gábosi Eszter,
Réman Attila, Szabó Dorottya, 
Birtha-Arany Dóra, Fodor Áron,
Gál Gyopár, Győri  Krisztina-
Tímea, Makkai Zsó�a, Majtényi-Wass János, 
Móréh Beáta, Urbán Hanna, Schuller Abigél, 
Buzogány Mikolt, Botha Anett-Enikő, Fejér Máté,
Schuller Dániel, Szövér� Sarolta

Reklám
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A Mackó és a Méhecske

– Milyen játékod van?
– Az állatkertből van. Van egy köpködő 

kobrám is otthon, ez a mostani egy ragacsos kígyó, de
ha bevizezed, még jobban ragad. 

Így a gyermeki képzelet határtalanságát bizonyító beszélgetés
riporter és alanya (egy háromévesnyi gyerek között). Aztán a Méhecske

és a Mackó csoport gyerekei rákérdeznek kedvenc rajzfilmünkre, majd
ők mesélik, hogy nekik a Hamupipőke, a Volt volt, Pocahontas a kedvenceik. 

A 19-es számú óvodában a magyar csoportban Máthé Emőke, az
előkészítős Mackó csoport óvónője fogadott, aki elmesélte, hogy a nyári

időszakban a csoportokat összevonják a kis létszámú látogatottság
miatt, ezért ottjártunkkor Székely Emese és Imreh Emese kis- és

középcsoportjával, a Méhecske gyerekeivel együtt játszódtak a
Mackók. Reggeli után az oviban kezdődik a végeérhetetlen

játék, ugyanis „nyáron nincs oktatás, csak nevelés”
– mondta Máthé Emőke óvónő.

Gagyi
Petra

Győri
Zelma

Móra
Ákos

Madaras
Ágota

Veres
Kinga

Móra
Róbert

Móra
Olga

Szász
Tamara

Veres
GergelyMáthé

Zsófi



Sokak felháborodására, ám sokunk örömére
idén egy hónapot csúsztatták a Félsziget Fesztivált.
Töredelmesen bevallom, ami engem és baráti
körömet illeti, a lehető legjobb időpontot válasz-
tották. Júliusban egyik rendezvény éri a másikat,
ami alapjában véve dicséretre méltó, ám ember
és gazdag legyen a talpán, aki mindeniken részt
tud venni. És bármennyire hihetetlen, a jelenlét
kötelező.  

Bár akkor vélhető tökéletesnek egy fesztivál,
ha sátorban kelsz, sátorban fekszel, közös
zuhanyzókban próbálod lemosni magadról a napi
adag koszt, és konzerveken élsz közel egy hétig,
én mégsem panaszkodom, hogy öt megállónyira
lakom a rendezvénytől. Jólesik a reggeli, azaz a
déli kávé, a napi zuhany, sőt gyakran anyuka
főztjének is nagyon tudok örvendeni. Valamiért

nem irigylem azon félszigetlakókat, akiket reggel
hét órakor a nap erős sugarai kiüldöznek lila sát -
raikból, a víkendtelepi medencékben mosakodnak
ezrével, háromnapos izzadt pólókba bújnak vissza,
de tagadhatatlan, hogy mindennek megvan a
saját szépsége és ideje. Évekkel ezelőtt jómagam
is megadtam a módját a félszigetezésnek: három
jóbarátnő, három sátor (egy alvó, egy kajás és egy
öltöző), telefon és internet nélküli pillanatok, haj-
nalig tartó bulik, nappali munkavállalás. De
mintha 2010-re kiöregedtem, és bár ma is szívesen
összekötöm a kellemest (kikapcsolódás) a hasznos-
sal (munka), az egyetlen feltétel az, hogy kettő,
három, vagy akár tíz órás alvás után, de min-
denképp az ágyamban keljek. Talán kényelem,
talán megszokás, de ez így tökéletes számomra. 

(lampilla)

12. oldal >> Kávé mellé

Rakott borsó
Hozzávalók: 1 üveg zöldborsó, 50 dkg

darált hús (lehet szárnyas is), 3 kis pohár tejföl,
vöröshagyma, 2 csomag gyors rizs, só, bors,
ételízesítő, pirospaprika.

Elkészítés: A darált húsból egyszerűen
pörköltet készítünk, de csak annyi levet teszünk
rá, hogy éppen ellepje. Amíg fő, megfőzzük a
rizset. A pörköltet figyelgessük, ha nagyon elfő
a leve, picikét adjunk hozzá, de ne sokat, mert
akkor nagyon leveses lesz. 

Ha kész, még melegen belekeverjük a rizset,
majd jénaiba a következő módon rétegezzük:
alulra kerül a rizses pörkölt, rá a borsó fele el-
egyengetve, 1,5 pohár tejföl; aztán még egy
réteg mindenből, a tetején mindenképp a tejföl
legyen! 

Közepes lángon, előmelegítés nélkül kb. 20
percig sütjük (tető nélkül), majd kicsit nagyobb
lángon, amíg rásül a tejföl, ízlés szerint (kb.
10 perc). 

Száraz borsófőzelék
Hozzávalók: 40 dkg (zöld vagy sárga)

száraz borsó, 1 kis fej hagyma, 1 cikk
fokhagyma, 10 dkg füstölt kolbász, 4 evőkanál
olaj, 2 evőkanál liszt. 

Elkészítés: A borsót előző este átválogatjuk,
és beáztatjuk annyi hideg vízbe, hogy bőven
ellepje. Másnap meghámozzuk a hagymát és a
fokhagymát, a hagymát apróra vágjuk vagy
megreszeljük. A kolbászt langyos, folyóvíz alatt
leöblítjük.A borsó áztatólevét leöntjük, és 1,5 l
hideg vízben feltesszük főni. Hozzáadunk 1
kávéskanál sót és a kolbászt egyben, majd fedő
alatt, mérsékelt tűzön az egészet nagyon puhára,
szinte péppé főzzük (kb. 30 perc, kuktában is
lehet). Az olajban világosra pirítjuk a lisztet, meg-
pároljuk benne a hagymát és az áttört
fokhagymát, aztán felöntjük 1 dl hideg vízzel, és
a borsóhoz adjuk. Jól összeforraljuk, végül utána
sózzuk, és frissen őrölt borssal ízesítjük. Kivesszük
a főzelékből a kolbászt, vékonyan felkarikázzuk,
majd a főzelék tetejére szórva kínáljuk.

Főzőcske
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Tavalyi fergeteges koncertje után idén is fellép
a Félszigeten a Parov Stelar Band. Lehet ugyan
vitatkozni azon, melyik volt a marosvásárhelyi
fesztivál tavalyi kiadásának legjobb koncertje, de
az biztos, hogy a Marcus Füreder vezette osztrák
csapat mindenki listájára felkerült. Így szinte
magától értetődő, hogy Közép-Kelet Európa
legjobb tánczenei produkciója, a jazzt house és
breakbeat elemekkel ötvöző Parov Stelar Band
2010-ben is a Félsziget vendége lesz, augusztus
27-én.

Hip-hop, folk, reggae és punk: röviden ez a
Che Sudaka. A Barcelonában, illegális kolumbiai
és argentin menekültekből verbuválódott zenekar
üzenete az életigenlésről szól. A többek között
Manu Chaoval is együttműködő Che Sudakától
eleven és boldogságtól rétegzett, ezerszínű
muzsikára számíthatunk majd, olyan feltartóz-
tathatatlan energiával előadva, amilyet ritkán lát-
tunk még a Félszigeten.

És itt nem érnek véget a jó hírek a hip-hopot
kedvelők számára, hiszen a műfaj legeredetibb
magyar produkciója is jelen lesz a fesztiválon. Aki
a Félsziget Fesztivál mindenkori prog -
ramkínálatából hiányolták a Belga fellépését,
most levehetik a napszemüveget: a magyar hip-
hop gúnymesterei, azaz Még5lövés, Tokyo és
Bauxit rapperek, valamint DJ Titusz elképesztően

szellemes stílusgyakorlatai első alkalommal lesznek
hallhatóak a Félszigeten augusztus 29-én! 

A korábban említett előadókhoz hasonlóan
szintén a Teraszon koncertezik az utóbbi évek
legszenzációsabb sikereit elérő romániai
rockzenekara, a Grimus is, augusztus 28-án,
akárcsak a sör éltetéséből karriert építő Dan Hel-
ciug és a Spitalul de urgenţă, amely 27-én
lép színpadra.

De a Félsziget Fesztivál nem csak az utóbbi
években befutott előadókról szól: a Party Sátor
idei programjában igencsak hangsúlyos szerep
jut a magyar és román zenei élet nagy öregjeinek.

A magyar blues koronázott királya újra a Fél-
sziget Fesztiválra érkezik, hogy a több mint negy -
ven éve tartó karrierje legjobb dalait bemutassa:
Deák Bill Gyula koncertje idén is kihagyhatatlan
programpontnak számít, főleg, hogy ezúttal új
lemezének gyöngyszemeit is hallhatják a fesz-
tiválozók. A Deák Bill Blues Band rendszeresen
bebizonyítja, hogy van még ötlet és erő a bluesban
és a rockban, főleg akkor, ha úgy keresztezik a két
műfajt, ahogy arra csak ő képes. 

Természetesen Bill kapitánynak nem egyedül
kell gondoskodnia a hangulatról augusztus 26-
án a Party Sátorban: Lajkó Félix és bandája
először lép fel a fesztiválon, és most sem várható

kevesebb a felvidéki hegedűművésztől, mint ál-
talában: kirobbanó energia, elvarázsoló szépség,
és egy semmihez sem fogható zenei világ.

Ha eddig nem lett volna egyértelmű, hogy a
helyszín első napi programja egyértelműen a vájt
fülűeknek kedvez, akkor íme egy újabb bizonyíték:
Harry Tavitian és Cserey Csaba duója. A jazz
elsőszámú hazai képviselőjének számító zon-
gorista és hűséges ütős társa már nem először
örvendeztetik meg a félszigetezőket mu zsi -
kájukkal, de ez tipikusan az a zene, amiből soha -
sem elég.

Előre borítékolható sikernek számít, mint mindig,
Charlie mester és kiváló zenekarának a fellépése a
Félsziget második napján, augusztus 27-én, a Party
Sátorban! Ugyanitt lép színpadra Magyarország
első számú, és mai napig hihetetlenül népszerű
metálbandája, a Pokolgép is. 

Szintén a Félsziget Fesztivál Party Sátrában
vázolja fel az ideális napi órarendünket Ma gyar -
ország talán legjobb és leghitelesebb front embere,
Nagy Feró is, aki a többször reinkarnálódott, le -
gendás Beatrice élén vezényli le majd a ren-
dezvény egyik legizgalmasabbnak ígérkező buliját
vasárnap, augusztus 29-én. 

Ezen a napon lép színpadra a román blues
egyik nagy neve, Mike Godoroja és zenekara, a

Blue Spirit is. Vendégük, Marius Mihalache tár-
saságában a Led Zeppelin dalaiból ihletődött,
balkáni népzenei ízekkel átitatott produkciót ad-
nak elő, amelynek címe: Balkanic Zeppelin.

És a végére a nagyszínpadra is maradt egy
sokaknak örömet okozó meglepetés: a vasárnapi
programot a korábban már bejelentett Korn,
Tankcsapda és Zdob şi Zdub mellett a magyar
underground nemzetközi szinten legismertebb
képviselője, a Subscribe zenekar teszi teljessé.

A Félsziget eddig bejelentett előadói: 
Augusztus 26.: Ska-P, Babylon Circus, Sub

Focus & MC I.D., Pannonia Allstars Ska Orchestra,
Deák Bill Blues Band, Lajkó Félix és bandája, Duo
Harry Tavitian & Cserey Csaba, Kumm;

Augusztus 27.: The Rasmus, Fedde Le Grand,
Parov Stelar Band, Quimby, Charlie, Compact, Kis -
csillag, Pokolgép, Şuie Paparude, Dan Helciug şi
Spitalul de urgenţă;

Augusztus 28.: Omega, Europe, Phoenix,
Tricky, Hernan Cattaneo, Noisia, Anima Sound Sys-
tem, Magna Cum Laude, Irie Maffia, Sarmalele
Reci, Grimus, Gojira;

Augusztus 29.: Korn, Above & Beyond, Tank -
csapda, Zdob şi Zdub, Che Sudaka, Belga, Sub-
scribe, Puya, Mike Godoroja & Blue Spirit feat.
Marius Mihalache, Magashegyi Underground. 

(Sajtóközlemény)

Parov Stelar Band, Belga, Charlie, Deák Bill és Pokolgép a Félszigeten
Reklám
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Merre tovább?

„Tizedikben eldöntöttem, az orvosi pályát választom. Azóta
tudatosan készülök, próbálok minden információt összegyűjteni,
ami hasznos lehet a vizsgához és majd a későbbi évek során.
Már nincsenek kétségeim afelől, ez lesz a helyes út, és bár kissé
tartok a felvételitől, nem hiszem, hogy megakadályozhatna ter-
veim megvalósításában. Számomra természetes volt, hogy itthon,
Marosvásárhelyen végzem az orvosit, hiszem, hogy megadja a
kellő alapokat a majdani karrieremhez. Igaz, hogy így az oly
sokat emlegetett egyetemista szabadság odalesz, hiszen továbbra
is a szüleimmel fogok lakni, itthon, de úgy vélem, pályaválasztás
esetében nem ez az egyetlen szempont.”

(P. I.)

„Elég sokáig nem tudtam dönteni, hol folytassam tovább
tanulmányaimat. Egyik tantárgy vagy terület felé sem voltam
különösebben elkötelezve, és miután kinőttem az énekesnő és
anyuka nagybecsű gyerekvágyakat, nem volt konkrét
elképzelésem, hova tovább. Ebben az évben már tudtam, el kell
döntenem, mit akarok. Próbáltam függetleníteni magam a bará-
toktól, nagy részük mind Kolozsvárt választotta, és saját
lehetőségeimhez mérten választani. Nem mondhatom, hogy
most már biztos vagyok a dolgomban, de választottam egy sza-
kot, és próbálom a legjobbat kihozni majd magamból azon a
téren. A Sapientián magyarul tanulhatok, ez elsődleges szempont
volt, és ha komolyan veszem, akár ingyen, sőt ösztöndíjjal
végezhetem az egyetemi éveket.” 

(Z. K.)

„Jelenleg több egyetem több szakán gondolkodom. Mivel
mind a Petru Maioron, mind a Sapientián csak az érettségi és a
négy év átlaga szükséges, így mindkét helyre benyújtom majd
a dossziémat. A Sapientián a kommunikációt próbálom meg,
de oda nagyon magas médiával lehet csak bejutni. Ha az nem
sikerül, a Petru Maioron néztem ki a menedzsment szakot.
Ugyanakkor megpróbálom Kolozsváron is, hiszen mégis csak az
Erdély legnívósabb egyetemi központja, csak a szüleim jobban
szeretnék, ha itthon maradnék. Mivel egyelőre az ők kasszájukon
vagyok, ők is nagymértékben befolyásolják döntésemet.” 

(Cs. A.)
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Erdély második legnagyobb egyetemi
központjában három állami- és több
magánegyetem kecsegteti a továbbtanulni
vágyókat, ezek közül háromban is magyar
nyelven sajátítható el a választott szakma.
Összeállításunkban ezen intézmények
kínálatát mutatjuk be, amiből szerencsére
nincs hiány, hiszen az eddigi felhozatal mel-
lett, az új trendeknek megfelelően, új sza-
kokkal bővült a lista.

Orvosi és Gyógyszerészeti
Egyetem

Városunk felsőoktatása terén egyik leg-
nagyobb vonzerővel bíró intézmény, ahová
Erdély egész területéről, de még a távoli
országokból is nagy számban érkeznek hall-
gatók. Az egyetem mindhárom karán – ál-
talános orvosi, fogorvosi és gyógyszerészeti
– lehetőség nyílik a magyar nyelvű ta -
nulásra, tandíjmentes vagy –köteles
helyeken. Az általános orvostudományi kar
általános orvostan, katonaorvostan,
bábaképző, általános asszisztens, táp lál -
kozás- és élelmezéstan, balneo-fiziko-
kinetoterápia és rehabilitáció, testnevelés
és sport szakokon (utóbbi hármat csak
megfelelő számú jelentkező esetében in-
dítják magyar nyelven) hirdet felvételit. A
fogorvostudományi karon fogorvos és
fogtechnikus (csak román tagozaton) sza-
kokra lehet jelentkezni, a gyógyszerészeti
karon pedig gyógyszerész- vagy gyógy -
szerészasszisztens-képzés (csak román ta -
gozaton) választható.

A beiratkozás július 12–17. között zajlik.
A bejutási jegy minden esetben az egyetem
által hirdetett felvételi jegyéből (80%), az
érettségi átlagból (10%), valamint a négy
év tanulmányi átlagából (10%) adódik. A
felvételi időpontja július 21., a jelentkezők
200 lej beiratkozási díjat kötelesek fizetni.
További információk a www.umftgm.ro
honlapon.

Színházművészeti Egyetem
A szintén nagy múltra visszatekintő,

nívós intézmény biztos alapokat nyújt a
világot jelentő deszkán fellépni akarók, vá-
gyók számára, de a választékból azok is
találhatnak kedvükre valót, akik a szín-
házművészet egyéb területén tevékenyked-
nének. A színpadi művészetek közül idén
színművészet, rendező és mozgásművészet
szakot hirdettek meg, egyenként 7 tandíj-
mentes és 5 tandíjköteles hellyel a magyar
tagozaton. Ezenkívül magyar nyelven tanul -
ható a látványtervező szak, valamint a zene -
művészeti karon zenetanárképzésre is lehet
je lentkezni.

A beiratkozási időszak július 15–22.
között lesz. A felvételi két szakaszban zajlik
július 23–30. között, és a beiratkozási díj
szakaszonként száz lej. A felvételi kritéri-
umokról és egyéb információról a kar
www.uat.ro honlapján  olvashattok. 

Sapientia–EMTE
Az erdélyi felsőoktatás terén a legfiata-

labb oktatási intézmény, mint alapítványi

iskola a magyar nyelvű felsőoktatás széles
körű kiszolgálását tűzte ki céljául. 

Egyik nagy érdeme a műszaki tu-
dományok ma gyar nyelven való tanítása,
melynek éppen a marosvásárhelyi kar ad
otthont. 

A műszaki szakok mellett viszont sok
érdeklődőt vonzanak a humán jellegű
képzések is, ennek érdekében idén első
ízben indul a köz egészségügy szak. 

A marosvásárhelyi kar tíz szakot indít
az idei felvételizők számára: kommunikáció
és közkapcsolatok, egész ség ügyi szakpoli-
tikák és szolgáltatások, számítógépes
művelettervezés és gyár tásirányítás, távköz -
lés, fordító és tolmács, in formatika, mecha-
tronika, számítástechni ka, kertészmérnöki,
automatika és alkalmazott informatika. 

Beiratkozni július 12–18. között lehet
az egyetem campusában 50 lejes díj el-
lenében. A bejutási jegyet az érettségi
vizsga átlaga (20%), szaktól függően egy
adott tantárgy érettségi vizsgajegye (40%,
humán szakok esetén magyar nyelv és iro-
dalom, műszaki szakokon matematika,
fizika vagy informatika, kertészmérnöki sza-
kon matematika, kémia vagy biológia),
valamint szaktól függően egy adott tan-
tárgy négy év alatt elért átlaga (40%). 

Az eredményhirdetés július 20-ára
várható. A felvételiről valamint az egyetemről
a kar honlapján, a www.ms.sapientia.ro-n
tájéko zódhatsz.

Balogh Erzsébet

Körkép

Felsőoktatás
Marosvásárhelyen

Alig egy hónap maradt az egyetemi felvételire való beiratkozásig, és még mindig nincs meg a
kiválasztott? Talán már hónapok óta tudatosan készülsz az általad kiszemelt szakra, de az utolsó
pillanatban a biztonság kedvéért még átnéznéd a palettát? Van, aki előbb egyetemet választ,

csak utána szakot, van, aki álmai szakmájához keres intézményt, de ha mindezt Marosvásárhelyen
sze retnéd, neked szól összeállításunk. Annak néztünk utána, mit nyújt a marosvásárhelyi felsőoktatás
magyar tagozaton, amely az idén is izgalmas új területekkel gazdagodott. 

Rockmaraton
tavalyi áron

A válság nem szabhat határt a nyár legkeményebb ritmu-
sokra hangolt székelyföldi rockfesztiváljának. A szervezők ezút-
tal sem tévesztették szem elől a zsebbarát árakat, így idén is
tavalyi áron lehet beszerezni a heti jegyeket. Mindehhez csupán
annyi szükséges, hogy felkeresd a négy helyszín egyikét, ahol
elővételben hozzájuthatsz a heti bérlethez. A válságkezelő
megoldás másik nagy előnye, hogy a heti belépő megvásárlása
után, már csak a megfelelő hangulathoz elengedhetetlen sör
árára kell gyűjtögess.

Aki a tavalyi, 160 lejes áron szeretne idén is maratonozni,
Erdély négy városában vásárolhatja meg az elővételi jegyeket:
Kolozsváron a Krajczárban, Marosvásárhelyen a G. Pubban,
Sepsiszentgyörgyön a Bisztróban, Székelyudvarhelyen pedig
a Kalaposban. Ha valaki lemaradna az akciós jegyekről, a
helyszínen 180 lej ellenértékben nyer zöld utat a négy napos
rendezvényre, míg a napijegy ellenértéke 50 lej. 

A július 6-án ingyenes szabadtéri bulival rajtoló rockmara-
ton idén közel negyven zenekart vonultat fel, köztük olyan
húzóneveket, mint a finn Korpiklaani, a Tankcsapda, Hobo, a
Kárpátia, a Kalapács, Nevergreen vagy az AB/CD. De helyet
kapnak a fesztivál színpadán hazai kedvencek és bemutatkozni
vágyó együttesek is.

A fesztivál programja, a fellépők teljes névsora, valamint
részletes információk a rockmaraton hivatalos honlapján, a
www.zeneudvar.ro-n.

Félsziget vásárhelyi módra
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Könyvek mindenkinek.

Keleti Könyvudvar -
Marosszentgyörgy

Sudului utca 7.

Kobak 
Könyvesbolt 

1848 sétány, 19.

TKK Könyvesbolt -
Rózsák tere 16.

Ők megalkották, mi közvetítjük.

„Sikeres sportszezont
zárt Maros megye!”

– Hogyan értékeli a 2009–2010-es sport-
szezont?

– Örömmel mondhatom el, hogy ebben
az idényben számos sportágban teljesítettek
és bizonyítottak sportolóink. A legnagyobb
előrelépés mindenképp a FCM Marosvásárhely
klubot illeti. 

Ezenkívül kiváló eredményeket értek el,
mind a férfi, mind a női röplabdacsapat játéko-
sai, valamint a teremlabdarúgásban és
tekében is jeleskedtek. Egyre nagyobb nép-
szerűségnek örvendenek a keleti harc mű -
vészetek, a birkózás, sőt a vízilabdázás is.

– A Maros megyei önkormányzat milyen
formában támogatja a sportot, illetve a külön-
böző sportrendezvényeket?

– Az önkormányzat nem egy olyan intéz -
mény, amely finanszírozná a sportot, vi szont
jogilag sokat segítenek nekünk, és mond-
hatni, hogy néhány éve gördülékeny az
együttműködés a megyei önkormányzat és
a megyei sportigazgatóság között. Remélem,
sőt biztos vagyok benne, hogy ez a kooperáció
a következő szezonban is megmarad.

– Terveznek-e rendezvényeket az amatőr
sportolók számára?

– Minden évben, amennyiben a büdzsé
is megengedni, gondolunk az amatőr
sportolóinkra, így júliusban a víkendtelepi
olimpiai medencében különböző versenyeket
szervezünk, ahova minden kedves érdeklődőt
szívesen várunk.

– Milyen jövőbeni tervei vannak a Maros
Megyei Sportigazgatóságnak?

– Bízom abban, hogy hat-nyolc hónapon
belül elkészül a korcsolyapálya is, melyre

régóta várunk. Ugyanakkor ősszel elindítunk
egy „Mindent a sportról” nevű projektet,
melynek keretében néhány kollégámmal
részt veszünk az általános iskolákban és
líceumokban tartandó szülői értekezleteken,
ahol ismertetjük a szülőkkel a sportolási
lehetőséget, felhívjuk a figyelmüket a
mozgás fon tosságára. Célunk a sportolás
népszerűsítése, elsősorban a gyerekek
körében, ugyanis ez a generáció a
számítógépnek, a virtuális világnak él, és
nincs alkalmuk felfedezni a sporto lásban rej -
lő örömöket.

Fodor Tekla

Doru Borşan, a Maros Megyei Sportigazgatóság igazgatója szerint nemcsak labdarúgásban,
hanem számos más sportágban is remekeltek a megye sportolói.

Újra bajnok a 
Romgaz Elektromaros

Soron következő tizedik – ami összesítésben a 23-dik –
bajnoki címét hódította el a marosvásárhelyi Romgaz 
Elektromaros női tekecsapata, miután csütörtökön Galacon,
a bajnoki döntőn két vállra fektette ellenfeleit, a bukaresti
Rapidot, a ploieşti-i Conpetet, végül a brassói SCM-t. Már
első nap a Romgaz tekézői országos rekordot döntöttek: a
3599 ledöntött bábuval győzelmet arattak a bukarestiek
ellen, majd a brassói lányokat is legyőzve készültek a har-
madik, döntőbeli ploieştiek ellen.

Ez a döntőbeli csatájuk történelmi jelentőségű is, hiszen
megdöntötték az első napon elért, addig hat éven keresztül
tartó, országos rekordnak számító, egyetlen mérkőzés alatt
elért pontszámot. Ezúttal 3683–3386 lett az eredmény,
amit remélnek, jövőben sikerül majd megdönteniük. Az is
rekorddöntésnek számít, hogy egyazon mérkőzésen két
csapattárs érte el a 600 pont feletti összeget, ezúttal 
ugyancsak két vásárhelyi, Duka Tilda 618 és Daniela Iordan
607 pontot elérve szárnyalták túl elődjeik rekordját.

A bajnoki döntőn a harmadik helyezett bukaresti Rapid
ugyancsak 8–0 arányban győzött a sereghajtó brassói
tekézők ellen. „Boldog vagyok, hiszen a román teke
történetében még soha egy csapat sem tudta átlépni a
3500 pontos álomhatárt, amit mi három nap leforgása alatt
kétszer is elértünk. Dicséret érdemli a lányokat, akik mindent
megtettek a sikerért” – mondta el Antal Matild, a Romgaz
Elektromaros alelnöknője. 

C.F.A.

Doru Borşan
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amelyben a szerelők 
vinetét esznek 

Hát eljött az, aminek el kellett jönnie, és amit nem
lehetett kikerülni. Hamarosan lekapcsolják a negyedbeli
kazánt, ahol az Öreg is lakik. Fogta hát magát világraszóló
jókedvében és életfogytiglan tartó adósságba keverte magát,
csakhogy még a télen láthassa a vadkacsákat, és hogy a tél
után tán a fecskéket is. 

Ilyen jó vele ez a város. Már körülbelül két hosszú és
ezalatt mindenre felkészülhető hónapja figyelmeztette,
hogy jobb lesz a zaciba vinni a képeket, a karikagyűrűket, a
porcelánt, a szőnyeget, a mosogatórongyot, a vécékefét,
mert aztán ha nincs pénz, jön a vég. Vagy tessék kölcsönkérni
pénzt, de azonnal. 

Szegény Öregnek hetekig még a hangja is elment. De
aztán mind ezt mondta: „A Jóisten mindig kirendeli valahogy,
mindig megsegített, meglátjátok most is meg fog segíteni.”
Úgy is lett.

Egyik reggel megérkeztek a szerelők, akiket senki nem
várt, illetve várt, de egy héttel későbbre. Szegény Öregnek
még a szokásos idegeskedéshez sem volt ideje, „az urak”
(csak így nevezte nagy szerényen a csöves embereket) már
topogtak az ajtóban, de jesszus Mária, még nincs feltekerve
a szőnyeg, még nincs letakarva a szekrény, még nem főzött
kávét és nem is reggelizett, de utóbbi már igazán mellékes. 

Az urak végülis rendesek voltak, nem lehet rájuk semmi
rosszat mondani. Összehaverkodtak az Öreggel, aki estére már
mindent tudott róluk. Ahogy megszokta, és tudja is, az urakkal
is bevált vinetés csele. Már nem egy tanúja van annak, hogy
az Öreg készíti a legjobb vinetét a földkerekségen. Most is
megtörtént a megerősítés, szabad fordításban (a román szerelő
dicsérte a vinetét, a magyar fordította, mert az Öreg nem tud
csak egy kicsit románul beszélni). Igazi otthonos hangulat
alakult ki a lakásban: a kertésznadrágos macialkat festette a
csöveket, a kicsi magyar a kazánt állítgatta szivarral a szájában,
az Öreg pedig nem lévén máshol helye, a kétméteres szekrény
tetején szundított. Beengedték az interfonon feltelefonálókat,
válaszoltak a telefonra és nagyokat kacagtak az Öreggel. 

A Babával csak sikerült összetűzésbe keveredniük, amikor
az Öreg a F(f)arkas-főnök zsebébe dugott egy ötvenest –
csubuknak. Mert a Baba nem értette, hogy ha az illető F(f)arkas-
főnök egy vállalkozó és x összegért elvállalja a beszerelési
munkálatokat, akkor miért kellene ezen felül pénzt adni. De
hát az Öreg csak tud valamit, amit mi nem. És a Babafélék is
tudnak valamit, amit az Öreg nem. Úgyhogy egyelőre az ál-
láspontok összeegyeztethetetlenek. Hát beszerelték, harmad-
nap utolsó másfél óráját elfuzsituskodták, de tényleg két napig
megállás nélkül dolgoztak. És amikor az Öreg által kiosztott
10 lej csubukot megkapták, kezet csókoltak neki. (De nem
hiszem, hogy az összeg miatt tették.)

A beszerelés után, „ha lúd, legyen kövér” alapon az Öreg
már kétzáras ajtót vetetett, olyat, ami most a módi (de nem
úgy néz ki, mint egy koporsó, kellett megnyugtatni a drága
Öreget). Hétfőn jönnek a szerelők, hogy beszereljék az ajtót.
De hogy a lúd igazán kövér legyen, a Baba csapata a csicskákkal
nekifogott kimeszelni a konyhát. De egyelőre senki nem tudja,
miként kell levakarni az olajfestéket a falról. Reméljük, hogy a
budai földdel könnyebben mennek majd a munkálatok.

(vassgyopi)

A Teleki- és a Görög-ház

Az 1848–49-es szabadságharc idején a Teleki-ház Bem tábornok főhadiszállása volt, míg a
Görög-ház Petőfi Sándornak biztosított szálláshelyet.

A Teleki-Ház 
(Bernády György tér 3–5. szám)

1797–1803 között épült empire-be át-
menő barokk stílusban, gróf Széki Teleki
Domokos Torda megyei főispán elképzelése
és vázlattervei alapján. Az idők folyamán
hozzátoldások révén az épület aszim-
metrikussá vált, de az 1986-os restau-
ráláskor Keresztes Gyula műépítész
irányításával visszaadták annak eredeti for-
máját. „Szép emeleti oszlopos folyosója fi-
nom oszlopfőivel ma is élményszerű
látvány” – állapította meg Kelemen Lajos
művészettörténész. Külön érdekessége a
tetőzet magasságában levő latin nyelvű fel -
iratával az oromfal, mely e díszes épület
építtetőjének, gróf Széki Teleki Domokos és
felesége, Malomvízi gróf Kendeffy Zsuzsá-
nak állít örök emléket. 

1849-ben ebben a házban volt Bem
tábornok főhadiszállása. Innen indult 1849.
július 29-én a fehéregyházi ütközetbe a
nemzet nagy költőjével, Petőfi Sándorral
együtt. Erre emlékeztetnek az épület falán
elhelyezett emléktáblák is:

I. „Ebben a házban szállt meg a világ -
szabadság nagy harcosa Bem József tábor-
nok, aki 1849. július 30-án reggel innen in-
dult Petőfi Sándor kíséretében a

Fehéregyház-i csatatérre. Emlékük legyen
áldott, minden szabadság szerető ember
szívében.”

II. „In Memoria Eroilor revoluţiei din
1848. (Tineretul din Tg. Mureş 1990)”

III. In Memoriam Petőfi Sándor (1823–
1849) – 1999. VIII. 31.

Az épület 1935-től a református egyház
tulajdona, ahol ma református esperesi hi-
vatal, a vártemplomi református egyházi
hivatal és az irattár nyert elhelyezést.

Ebben az épületben hozták létre 1990-
ben a marosvásárhelyi történelmi egyházak
a Református Kántor-Tanítóképző Főiskolát,
ökumenikus jelleggel. 

1992-ben a református egyház itt szer -
ve zte újjá az 1928-ban létrehozott, dia -
konisszákat képző egészségügyi techniku-
mot, mely jelenleg a Bod Péter Diakonissza
Intézetben működik.

Ugyancsak itt indították újra 1993. őszén
a református líceumi osztályokat, amelyek
ma ősi épületükben, a Református Kol-
légiumban működnek.

A Görög-ház 
(Rózsák tere 2. szám)

A XVIII. században földszintesnek építet-
ték, de 1827–1828-ban Görög József még

két emeletet építtetett rá, s akkor kapta
mai külalakját. Itt működött 1868-tól a
Takarékpénztár. Ezt jelképezi a homlokzatán
levő méhkaptár dombormű. Jelenleg a
Hadsereg Háza foglalja el az épületet,
valamint a Venezia borpince, amit eredeti-
leg Ruthmann, majd a Fehér Ló név alatt
ismertek.

Az épület tulajdonosának, Görög Károly-
nak és nejének Ziegler Vilmának a
vendégszeretetét élvezte Petőfi Sándor
1849. július 29-én a végzetes fehéregyházi
csata előtt – erre utal az épületen levő
márványtábla 1884-ből, amit Jablonowszki
Vince készített.

„...Itt még ember volt; innét indult ki a
nagy útra

Hogy csillag legyen, ő fénye örökké
ragyog...”

1852. július 31-én Ferencz József osztrák
császár erdélyi látogatása alkalmával itt a
Görög-házban szállt meg, s majd augusztus
1-jén 13 órakor Beszterce fele folytatta
útját...

Jó lenne elgondolkodni azon, hogy a
sok hurcoltatást megért Ion Vlasiu és Nagy
Imre festőművészek Művei itt nyerjenek
vég leges elhelyezést.

Fodor Sándor (S.)

A világhálón iswww.kozpont.ro



Vízszintes: 1. A poén folytatásá-
nak első része (zárt betűk: T, O, K,
E). 14. Dolgozik a molnár. 15.
Névelős literatúra. 16. Néma béka!
17. Vonal, angolul. 19. Sémi nép.
20. A rádium vegyjele. 21. A poén
folytatásának második része (zárt
betűk: E, G). 23. Dalmát partok!
24. Kemence lapos teteje. 26. „A”
megtenni való út. 27. Ötórai ital.
29. Mens … in corpore sano =
ép testben ép lélek. 30. Párizsi
arany! 32. Előd. 33. Felnőtt, érett.
35.Végtag. 37. Lengyel pénznem.
39. Az Isteni színjáték szerzője. 41.
A Duna mellékvize a Szörényi-Bán-
ságban. 43. Idegen Antal. 45.

Bokrot nyes. 46. Íz, zamat. 48.
Vadgalamb. 50. Női énekhang. 51.
Fiatalabb barát kedveskedő
megszólítása. 53. Kettőzve: ma -
gyarországi város. 55. Szibériai
folyam. 56. Kúszónövény. 58. Vilá-
gos angol sör. 59. A telefon és
gramofon skót származású
amerikai feltalálója (Alexander
Graham, 1847-1922). 61. Költői
napszak. 62. Mister, röviden. 65.
Üres nút! 66. Csirke, tyúk, gye rek -
nyelven. 68. Caesar kockája. 69.
Telekvég! 71. Sietésbe fogó. 74.
Becézett Levente.
Függőleges: 1. A harmadik
hatvány. 2. Füzet, régen. 3. Eskü -
vői „legény”. 4. Az éppen szóban

forgó személy. 5. Iskolai esztendő.
6. Kerek szám. 7. Magunk. 8. A
függ. 3. párja. 9. Nemes italt dicsé -
rő lírai költemény. 10. Számszerű
tény. 11. Fogoly. 12. Hamis. 13.
Lengyel-alföldi város a Visztula
mentén. 18. Középkori katona. 22.
Magas növény. 24. Csenevész. 25.
A poén harmadik, befejező része
(zárt betűk: H, P, E, Y). 28. Tizen-
hármat mutat az időmérő szer -
kezet. 29. Pan komikustársa. 31.
Van bőven ideje. 33. Ázsiai nép.
34. Edzeni kezd! 36. Drága, ara -
nyos-ezüstös szövet. 38. Lendva
falai! 40. Kendertörő eszköz. 42.
Amely tárgyon. 44. Holland gk-jel.
47. Ókori római aprópénz. 49. At-

tila névváltozata. 52. Orosz sakk -
világbajnok volt (Anatolij). 54. Őszi
gyümölcs nedűje. 57. Min den ható.
59. Balkezes. 60. Az éneklés szava.
62. Milyen, költő iesen. 63. Híres
amerikai egyetem. 64. A „sivatag
hajója”. 66. Angol sertés! 67. Erre
a helyre. 70. Apró. 72. Kicsinyítő
képző. 73. Meg elé gel. 75. Részben
heves! 

A helyes megfejtést következő szá-
munkban közöljük!

Szubjektivizmus c. rejtvényünk
helyes megfejtése: – De akkor
inkább jöjjön a főorvos úr! Egy férfi
előtt mégiscsak más! 

16. oldal >> Szórakozás

Karikatúra:  

Nyílpuska 
Svájcban rendszeresen rendeznek
lövészünnepségeket Tell Vilmos
tiszteletére.
– Gyerekkorom óta nagy tisztelője
vagyok Tellnek – mondja az egyik
résztvevő. – Emlékszem, …
(folyt. a vízsz. 1, 21, valamint
függ. 25 alatt)

Egy ember nagyon fél a szelle-
mektől, egyszer mégis éjszaka
egy temetőn kell átmennie.
Óvatosan lépked, amikor
egyszer kopácsolást hall.
Észreveszi, hogy az egyik sírnál
egy munkásruhás fickó a sír -
követ vési.
– Ó, csak maga túlórázik? 
A szívbajt hozta rám. Mire a
munkaruhás:
– Sajnálom, de elírták a
nevem, azt javítom.

Pap becsönget egy házba. A
kaputelefonon keresztül kiszól
egy női hang:
– Te vagy az, angyalkám?
A pap mosolyogva visszaszól: 
– Nem egészen, de ugyanaz
a cég...

Az asszony mérgesen mondja
a férjének: 
– Mindig az az átkozott fut-
ball! Más téged nem is érdekel.
Te még azt sem tudod, melyik
évben vettél feleségül!
– Dehogynem, anyukám,
egészen pontosan emlékszem.
Abban az évben verte meg a

Fradi az Anderlechtet a Baj -
nokok ligájában.

Kocsmában az egyik fickó a
másiknak:
– Tegnap megtettem az első
lépést a válás felé.
– Ügyvédet fogadtál?– Nem,
megnősültem...

– Jean, megfürdette már a kis-
babát?
– Igen, uram!
– Akkor miért nem veszi ki a
vízből?
– Mert olyan forró, uram, hogy
nem bírok belenyúlni.

A plasztikai sebész új arcot
varázsolt a hölgynek: eltün-
tette a ráncokat, és az orrát is
kisebbre szabta. Amikor
felépül a páciens, az orvos
megkérdezi tőle:
– Mit tehetek még önért,
 asszonyom?
– Tudna nekem nagy, kerek
szemeket csinálni?
– Természetesen – válaszol a
sebész, majd kiszól az
 asszisztensnőjének.
– Legyen szíves, mutassa meg
a hölgynek a számláját!

Viccek

június 23–29.

Salamon Pál világsikerű, négy magyar kiadást
megélt önéletrajzi ihletésű családregénye három
generáció, a Sorel „dinasztia” történetét meséli
el. Földközeli prózaiságával bevezeti az olvasót
a 20. század magyar történelmébe, legendás-
misztikus elemeivel, az emberi méltóságot hir -
dető filozófiájával pedig tartást ad, és mint az
igazán fontos művek: élni segít. A Monarchia leg-

nagyobb különce, a Kárpátok varázslatos vidékén
született, nagy erejű ácsmester, Sorel József az
élet alapvető kérdésein szokott töprengeni, s
miközben tető alá hozza egyedi házait, megvédi
az elesetteket és falja a könyveket, arra a
következtetésre jut, hogy a világ végveszélyben
van, így még több segítségre szorul. Megalapítja
hát otthonában az Atlantis Királyság Követségét... 

Könyvajánló

Előfizetési
akció!

A Központ a következő előfiezetési 
csomagokat ajánlja kedves olvasóinak:

Előfizetés:

1 hónapra  ....................      4.8 RON
3 hónapra  ....................      13  RON
6 hónapra  ....................       25 RON

12 hónapra  ...................        50 RON

Hívjon telefonon és ügynökünk
házhoz megy.
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Játsszon velünk!
Megfejtését küldje el a Rózsák tere 16.
szám alá hétfőig. A helyes megfejtők
között a Kobak könyvesbolt jóvoltából
hetente könyvjutalmat sorsolunk ki.

Név:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Cím:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Megfejtés:_ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _

Töltse ki a szelvényt, és küldje el a szerkesztőség címére / Marosvásárhely, Rózsák tere 16. szám / vagy hívjon telefonon / 0265-250.994 / és ügynökünk házhoz megy.

Előfizetés magánszemélyeknek Előfizetés jogi személyeknek

REJTVÉNY

Salamon Pál: A Sorel-ház

Múlt heti nyertesünk:
Nemes Erzsébet

Nyereményét  szerkesztőségünkben a
Rózsák tere 16. szám alatt veheti át két
héten belül, naponta 9–13 óra között.

Nyerőszelvény
június 23.

REJTVÉNY


