
Becsületsértésért 
perelik a polgármestert

Szabad utat engedett a törvényszék a Somostetőt átszelő
összekötőút építési munkálataihoz, miután elutasította a
Kincses-Ajtay Máriának és a Napvölgye Egyesületnek a
tanácsi határozatok felfüggesztésére vonatkozó kérelmét.
A Kincses Előd ügyvéd által képviselt perhadjárat viszont
tovább folytatódik, július elsején iktatták azt a keresetet,
melyben Kincses Mária becsületsértésért perelte be a város
elöljáróját.„Tróger”, „lepra”, „hormonzavaros” (derbedeu,
lepră, dereglat hormonal) szavakért kér a Marosvásárhelyi
Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem toxikológiai tanszékének
vezetője 45.000 lejes kártérítést Dorin Floreától, aki június
16-i sajtótájékoztatóján illette ezekkel a jelzőkkel azokat,
akik a város fontos projektjeit, különösen a Jeddi út–megyei
kórház közötti összekötőút kivitelezését akadályozzák, utalva
ezzel a Kincses Mária és a Napvölgye Egyesület által benyúj-
tott keresetre.

Társadalom

Egymást utánozva
tanulnak
Kúszás, mászás, gyöngyfűzés, bá -
bozás – csak néhány tevé keny ség
azok közül, melyből a Caritas ne -
velő- és fejlesztőközpont nyílt hetén
kedvük szerint válogathatnak az
egészen picitől a harmadik élet -
évüket be nem töltött gye rekek.

>>> 3. oldal

>>> 4. oldal

Vakációs gyerekklub 
a Philothea Klubban

Kisebb-nagyobb megszakításokkal, de közel tíz éves múltra
tekint vissza a Philothea Klubban a vakációs gyere kklub,
melynek célja és feladata elsősorban élményt nyújtani a
gye rekeknek, akik napjainkban csak és kizárólag a virtuális
játékokat ismerik és részesítik előnyben.

>>> 11. oldal

Kultúra

Színház 
az egész világ?
Ez év februárjában a Nemzeti Szín-
ház Tompa Miklós Társulatának
néhány színésze, elsősorban a
méltánytalanul alacsony fize tések
miatt, beperelte munka adó ját. A
perhez a magyar társulat több
mint húsz színésze csatlakozott. 

>>> 6. oldal Interjú

„Ülve nem 
lehet táncot tanítani”
Selyem Ildikó a Művészeti Egyetem nyugdíjazott
tanárnője negyven éven át tanította színészeinket
mozgásművészetre. „Gyakorlatilag nincs ma olyan
erdélyi magyar színész, aki ne járt volna a tanárnő
óráira” – fogalmazott Gáspárik Attila, az egyetem
rektora azon az ünnepélyen, amelyen a koreográ-
fust érdemes tanári díjjal tüntették ki. 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>A tartalomból

>>> 9. oldal
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>>> 5. oldal

Az RMDSZ-nek, mint politikai és közképviseleti szervezetnek nem 
kellene, nem szabadna kizárólagosságra, monopolhelyzetre törekednie.

El kell fogadnia, hogy az erdélyi magyarság sokszínű, kinek-kinek 
megvannak a saját elvei. A párbeszédet nagyon fontosnak tartom.

Különösen azt, hogy politikai színezettől függetlenül le tudjunk 
ülni, átbeszélni a problémákat, és megoldásokat keressünk 

és találjunk ezekre.

„Az RMDSZ-nek nem szabadna
monopolhelyzetre törekednie!”

>>> Részletek a 3. oldalon

Második Exkluzív 
Lokálpatrióta Klub!
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Beszélgetés Balogh József megyei tanácsossal
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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

Figyelemmel követi a labdarúgó-világbajnokságot?

a 7 képe : 

Az önök véleménye

Július 7.: Apollónia, Bódog, Donát, Félix, Metód, Vilibald, Kasztor
Július 8.: Ellák, Jenő, Eszter, Eugén, Terézia, Kilián
Július 9.: Lukrécia, Vera, Veronika, Eleonóra, Félix, Hajna, Koppány
Július 10.: Amália, Ulrik, Bekény, Engelbert
Július 11.: Nóra, Lili, Benedek, Ráhel, Lilla, Eleonóra, Félix, Ulrik
Július 12.: Izabella, Dalma, János, Ernő, Eleonóra, Gerzson, Félix, Fedor
Július 13.: Jenő, Ernő, Sára, Henrietta, Jakab, Sarolta, Henrik, Eugén

Második Exkluzív 
Lokálpatrióta Klub

A július 7-i találkozó alkalmával 
Fancsali Attilával, a Vásárhelyi Hírlap, Nagy
Miklós Kunddal, a Népújság és Szucher
Ervinnel, a Krónika munkatársaival a
vásárhelyi írott sajtó múltjáról, jelenéről
és jövőjéről beszélgetünk. A szervezők sze -
retettel várnak mindenkit egy szerda dél -
utáni családias hangulatú együttlétre július
7-én, délután 6 órakor a Bolyai téri
Unitárius Egyházközség tanácstermébe. 

Kiállítás
A szentendrei születésű Deim Pál fes-

tőművész képeiből nyílt kiállítás a Bernády
Házban. A többszörösen kitüntetett,
Munkácsy-, illetve Kossuth-díjas művész
a Magyar Művészeti Akadémia tagja és a
Képzőművészeti Egyetem címzetes tanára.

A Maros Megyei Néprajzi Múzeum
(Toldalagi-palota, Rózsák tere 11. szám)
új kiállításán, a Hagyományok útján
Kirgíziá ban című tárlaton megtekinthetők
az utazás során készült fotók, eredeti nép-
művészeti alkotások, illetve az ezek ihlette
új nemezmunkák. A kiállítás szeptember
30-ig tart nyitva.

A Kultúrpalota földszinti kiállítóter-
meiben Ardai Ildikó budapesti textil -
művész munkáiból nyílt kiállítás
látogatha tó.

Vakációs program 
gyerekeknek 

Június 16–július 16. között minden
szer dán és pénteken 11 órától szeretettel
várják az V–VII. osztályos diákokat a
Philothea Klubba, ahol a résztvevők
betekin tést nyerhetnek az üvegfestés, ne-
mezelés, batikolás, arcfestés, gyöngyfűzés
stb. világába.

Hangverseny
Molnár Tünde orgonaművésznő két hó-

napon át tartó nyári koncertsorozatának második
hangversenyére a Köteles Sámuel utca 4. szám
alatt lévő Minorita templomban kerül sor. A
művésznő július 8-án, csütörtökön a Nagy József
készítette orgonán D. Buxtehude, J. S. Bach, Liszt
Ferenc és Terényi Ede alkotásait játsza.

Doktorandusok  konferenciája
A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti

Egyetem doktorképző iskolája július 7–9. között
szervezi meg a doktorandusok harmadik orszá-
gos konferenciáját. A megnyitóra szerdán, fél
10 órakor kerül sor az egyetem dísztermében.

Ajánló

Kár kihagyni

Kos: Előfordulhat, hogy nem tudja eldönteni, melyik
utat válassza: a komolyabb, kihívásokkal telit, vagy
maradjon a jól bevált struktúránál. Foglalkozzon egy
kicsit önmagával és kedvesével.

Bika: Ne legyen lelkiismeret-furdalása amiatt, hogy
elmondta a véleményét. Lehet, hogy környezete zokon
vette, annak ellenére, hogy nem állt szándékában senkit
sem megbántani. Ne nyomassza bűntudat, mindössze
az időzítéssel volt baj.

Ikrek: Bár általában hajlamos arra, hogy másokat be-
folyásoljon, ezen a héten semmiképp se erőltesse saját
elképzeléseit a körülötte élőkre. Ha környezete nem 
osztja véleményét, inkább oldja meg egyedül a most
felmerülő problémákat.

Rák: Ha valamilyen problémája akad közvetlen
környezetével, semmiképp se fojtsa magába, különösen
abban az esetben, ha párkapcsolati problémákról van
szó.  

Oroszlán: Könnyen előfordulhat, hogy anyagi veszteség
éri, ám felesleges ezen sokáig bosszankodnia, hiszen a
nehéz napok hamar véget érnek, és néhány héten belül
pénzügyi sikerekre számíthat.

Szűz: A héten meglehetősen romantikus napok elé
néz. Párjával végre sikerül megbeszélni a közös dol-
gaikat, és túllendülnek néhány régebbi problémán.

Mérleg: Párkapcsolati problémák merülhetnek fel. A
gondok alapját az jelenti, hogy kedvese megpróbálja
eltitkolni előle, hogy valami bántja, ám feszült
viselkedése elárulja őt.  

Skorpió: Családi békességét könnyen veszélybe sodor-
hatja karrierje. Ha már jó ideje későn jár haza, könnyen
lehet, hogy szeretteinél most telik be a pohár. Fontos,
hogy a munkában elért sikerei ne homályosítsák el a
családi élet fontosságát.

Nyilas: Meglehet, hogy olyan feladatot vállal el, aminek
teljesítésére nincs elegendő energiája. Nem látja át a
részleteket, és idegesíti, hogy nem úgy alakulnak dolgai,
ahogyan azt kezdetben eltervezte.

Bak: Hihetetlen belső feszültség van benne, és sokszor
úgy érzi, hogy a következő pillanatban szétrobban. Ha
nem túl óvatos, érzelmi felfokozottsága miatt olyan
személyeket bánthat meg, akik legkevésbé sem érdem-
lik meg.

Vízöntő: Ezen a héten végre lesz alkalma kiélni kísér-
letező kedvét – mind a munkájában, mind pedig
párkapcsolatában. Mindennek köszönhetően szerelmi
viszonya új lendületet kap. 

Halak: Bár általában ragaszkodik a megszokotthoz és
az állandó dolgokhoz, most kénytelen lesz meg-
barátkozni a változás szelével is. Élvezze az életébe top-
panó újdonságokat, különösen akkor, ha az egy vonzó
idegen képében érkezik.

Horoszkóp

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

Írjon nekünk!

Ferenczy Zsolt, egyetemista
Minden egyes meccset megnézek, nem szeretek

lemaradni egy ilyen magas szintű rendezvényről.
Most, hogy közeledünk a VB vége felé egyre izgal -
masabbak és jobbak a meccsek. 

Szabó Kinga, könyvelő
Bár a nagyobb horderejű sporteseményeket

nagyon szeretem, idén egyszerűen nincs időm a
focira. Az eredményt mindig megtudakolom, az
érdekesebb pillanatokat a sporthírek röviden és
velősen összefoglalják. A döntőt viszont nem fo-
gom kihagyni, főleg ha Hollandia továbbjut.

Takács Lajos, nyugdíjas
Már a foci sem a régi, úgyhogy inkább sétálni

megyek, mintsem a televíziót bambuljam. Az uno -
kám viszont minden meccset megnéz, sőt a napok-
ban egy vuvuzelával gazdagodott.

Csatlós Júlia, elárusító
Engem hidegen hagy a futball, van annál

sokkal jobb dolgom is, mintsem üvöltsek a
képernyő előtt. 

Őszintén már várom, hogy vége legyen a baj -
nokságnak, mindenhol csak arról beszélnek, és
már unom.
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Le a Köznapi 
Észjárással!

Két pont között a legrövidebb út az egyenes,
tanították a geometria alapjait. A fenti tézis városi
közlekedésünkben is igaz lehet, mindössze annyi -
ban módosul: két helyszín között a legrövidebb
út, a két pontot (megközelítőleg) összekötő
buszjárat. Gondolná ezt a város életritmusát is-
merő lakos, és én balga, aki Köznapi Észjárásomra
hagyatkozva indultam útnak. A cél: eljutni a
Merészség és Jeddi út sarkától a Pandúrok
sétányon levő felső ortodox templomhoz. Mindez
egy 20–25 perces gyalogút, de örökös sietségem-
ben ezúttal is a buszt választottam (volna). Ehhez
mindössze annyi áldozatot kell hozni, hogy kiin-
dulópontunktól el kell jutni ahhoz a megállóhoz,
amelyet a Pandúrok sétányon áthaladó járat érint.
Legegyszerűbb lenne a 21-es, de eme vakmerő
próbálkozás hétvégén, napi három járat mellett
teljesen esélytelen. Így hát kisétáltam a Hosszú
utca végéig, mivel ott tapasztalataim szerint majd’
ötpercenként suhognak el a végkimerülésben
szenvedő 27-es makszitakszik. (Elnézést a
lefokozásért, a tömegszállító vállalat többször is
tudtunkra adta, ezek minibuszok, nem maxitaxik.) 

Időzítésem tökéletes volt, még nem értem ki
teljesen a Jeddi útból, mikor a körforgalomnál
megpillantottam a 27-est. Megszaporázom
lépteimet: mire az előtte levő autóktól elindul-
hatna, én is a megállóban vagyok. Felülök hát,
mutatom az ingyenes igazolványom, fülemben
andalító muzsika. Feltűnő, hogy a sofőr túl sokat
nézegeti, de szíve joga. Foglaltam volna már
helyet, de a sofőrnek folyamatosan mozog a szája,
valami biztosan nem tetszik. Visszalépek a már
majdnem ülőhelyzetemből, kiveszem a duga -
szokat, mire felvilágosít, a bérletem csak a Siletina
buszjárataira érvényes. Pár pillanat bamba
meglepettség után eljutnak látóidegeimhez az
ablakban lógó tábla számjelei, miszerint 32-es
járatra ültem. Elnézések és idétlen vigyor tár-
saságában elhagytam a fedélzetet. Kissé
értetlenkedve, de ugyancsak Köznapi Észjárásomra
hagyatkozva, miszerint a föld nem nyelhette el a
huszonhetesemet, meggyőztem magam, hogy a
napsütés káros hatással lehet vizuális ész l e -
lésemre. Türelemmel várok. Mikor már az összes
lehetséges, ezt a megállót érintő számkombináció
elrobogott előttem, és az oly gyakran pöfékelő
huszonhetes még mindig sehol, figyelni kezdtem
a Sapientia felé vezető utat, mi történhet. Nagyon
hamar kiderült, megváltoztatva eddigi útvona -
lukat, ahonnan én nem olyan rég kikanyarodtam,
ők most betérnek. Mindez megmagyarázza az
előző, képzelgésnek hitt csodálatos megjelenést,
majd eltűnést. Fölöttébb bosszantó, de már nem
lep meg, különösen nyáron, főként nálunk. Bele-
fáradva a közel félórányi várakozásba, elindultam
gyalog. Az pedig, hogy sehol feltüntetve, netán
kiplakátolva az irányváltozás... inkább az el-
lenkezője lepne meg. Titokban reméltem, ha
megkerüli a Corina–Fortuna útszakaszt, és hátul
a Merészség–Testvériség utcán megy, a Pandúrok
alján még elérhetem. Azonban a más helyzetek-
ben oly sokszor segítségemre igyekvő Köznapi
Észjárás, ezúttal ismét cserbenhagyott. Még el
sem értem a Fortuna átjáróját, hátulról megelőzött
egy következő 27-es, ezúttal a szokott útvonalán
haladva. Így nem maradt más hátra, mint Köznapi
Észjárásommal elkönyvelni, városunk tömegköz -
le kedési rendszerében Esetlegesség és Spon-
taneitás az úr.

(zsó)

Nyílt napok a Caritas nevelő- és fejlesztőközpontjában

Egymást utánozva tanulnak
Kúszás, mászás, gyurmázás, rajzolás, gyöngyfűzés, bábozás – csak néhány tevékenység azok közül,

melyből a Caritas nevelő- és fejlesztőközpont nyílt hetén kedvük szerint válogathatnak az
egészen picitől a harmadik életévüket be nem töltött gyerekek.

Az immár második alkalommal meg szer -
vezett nyílt hét alkalmából, hétfőtől péntekig
szabad bejárás van olyan családok részére,
akik gyerekeikkel hasznos, felejthetetlen,
érdekfeszítő, valamint játszásban gazdag
délelőttöket szeretnének eltölteni. A héten
zajló tevékenységek nagymértékben hason-
lítanak az év közben futó, zárt csoportokban
működőkre, különlegességük abban rejlik,
hogy ezúttal bárki részt vehet, ízelítőt kapva
a színes programcsomagból. „Eme rendezvény
alkalmából lehetőséget kínálunk azon szülők
és gyerekek részére, akik év közben valamilyen
oknál fogva nem tudnak részt venni progra-
munkon, hogy ezúttal eljöjjenek, használják
meglévő játéktárunkat, találkozzanak egykorú
gyerekekkel, kipróbáljanak olyan fejlesztő
játékokat, melyeket otthon eddig még nem
tettek. A gyerekek pedig olyan környezetbe
kerülnek, ahol mindenki egy adott játékban
vesz részt, így utánozzák egymást, mindenki
bekapcsolódik. Az elmúlt évben is nagy sikerük
volt a nyitott tevékenységeknek, egymás
számára húzóerőként működtek, így egymást
utánozva tanulta” – tudtuk meg Palotás 
Hajnaltól, a Caritas nevelő- és fejlesztőközpon-
tjának a munkatársától. 

Bulea Balázs egy éves és tíz hónapos kisfiú
otthonosan mozog a játékok világában,
szívesen és izgatottan kapcsolódik be a cso-
portos játszásba. „Most abban a periódusban
van, hogy mindenre kíváncsi, minden érdekli.
Azért járunk el ezekre az összejövetelekre,
mivel fontos, hogy még bölcsőde vagy napközi
előtt megszokja a közösséget, együtt játsszon
vele egykorú gyerekekkel, ismerkedjen,
barátkozzon. Itt van lehetőség olyan játékokat
játszani, ami az otthoni játéktárból egyelőre
hiányzik” – tudtuk meg az édesanyától, Bulea
Erzsébettől. 

A szülők véleménye szerint nemcsak 
kicsinyeik számára, hanem nekik is kiváló al-
kalom az ismerkedésre, beszélgetésre, így
megosztva tapasztalataikat egymástól is ta -
nulhatnak. 

Fodor Tekla

Szerda, július 7.: 9.30–12.00
Nagyterem: Akadálypálya – kúszás, mászás, buk-
fenc, ugrálás;
Kisterem: Szabad játék játékokkal, rajzolás, gyur-
mázás.

Csütörtök, július 8.: 9.30–12.00
Nagyterem: Gyurmázás, rajzolás, gyöngyfűzés,

fűzögetős játékok, pecsételés, papírtépés;
Kisterem: Habozás tükörre, buborékfújás, kéz- és
lábnyomatok készítése nagy felületű lapra.

Péntek, július 9.: 9.30–11.00
Nagyterem: Bábozás, majd akadálypálya – kúszás,
mászás, bukfenc, ugrálás;
Kisterem: zenélés.

Program

Helyszín: Deus Providebit Ház, Rózsák tere 61. szám.

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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Elszámolás

Az utóbbi hetek eseményei újból bebizonyították, hogy
az erdélyi magyarságra nem jellemző az a koherencia, amely
alkalmassá tenné a közösséget bizonyos társadalmi-politikai
kérdésekkel szembeni egységes fellépésre. 

Eddig nagyon határozottak voltak azok a szónokok, akik
érdekből vagy meggyőződésből, határozottan kiálltak az
„egyetlen magyar érdekvédelmi szervezetünk” mellett, ha
esetleg olyan személyek akadtak a környezetükben, akik
kritikával illeték az RMDSZ „dinoszauruszait”. Mostanáig
siker koronázta ezt az „egységféltő retorikát”, de a társadalmi
megszorítások és a folyamatosan mélyülő gazdasági válság
már a legelszántabb pártkatonákat is gondolkodóba ejtették,
és ma már szinte senki nem meri védelme alá venni az
RMDSZ-t. Még ha maximális jóindulattal leltároznánk is a
politikai szervezetünk háza táján, ma már nem csak az
erkölcsi hiánnyal, hanem a gyakorlati, kézzelfogható különb-
ségekkel is szembe kell néznünk. Egyvalami szerepelt
„leltáron”, a politikai nyilatkozatok és ígérgetések szintjén,
és másvalamit élünk meg gyakorlatilag, a mindennap-
jainkban. 

Ugyanazok a személyek „kiáltanak ma farkast”,
panaszkodnak az elköltött milliárdok miatt, akik évekig
tagjai voltak a kormánynak, és belülről ismerték a politikai
hatalom boszorkánykonyháját. Nincs még egy olyan politikai
szervezet Romániában, amely annyi ideig lett volna kor-
mányzati tényező, mint az RMDSZ. Mit csináltak ott évekig?
Az lett volna egyetlen szerepük, hogy segédkezet nyújtsanak
a mindenkori demokrata, liberális vagy szocialista kormány
hatalomelosztásában? Mindig csak a mi politikusaink tudták
az érdekből felvállalt kompromisszumot megszentesíteni? 

A vezetői érdekek háttérbe helyezése mellett jobb lett
volna úgy politizálni, hogy az ország általános szempontjait
– és ezen belül a magyar lakosságot is érintő létfontosságú
elvárásokat – tekintsék elsőrendűnek. Valahol, valakik nagyot
tévedtek ennek az országnak a vezetésében, márpedig annak
szerves része volt – jogok és kötelezettségek szintjén, mind
a mai napig – a „begyepesedett” RMDSZ. Az erdélyi ma -
gyarság, szinte túlzott türelmességgel bebizonyította, hogy
nem élünk a népítéletek korában, nem vonult utcára olyan
harciassággal és elszántsággal, mint más romániai városok
lakosai, pedig minket is legalább annyira kellemetlenül érin-
tenek a megszorítások és megvonások, mint az ország többi
állampolgárát. Nem buzdítanék senkit sem tüntetésekre,
vagy civilizálatlan fellépésre, de tekintettel a komoly
„hiányokra”, amit a közösségünk köréből „kiválasztott” szemé-
lyek aktív jelenlétükkel előidéztek Bukarestben és itt is, hely-
ben, ideje lenne egy nyilvános „elszámolást” végezniük
felénk, akik „érdekelve vagyunk a képviseletünkben”, és nyu-
godtan mondjon le mindenki, aki tudatosan vagy egyszerűen
balgaságból, éveken, évtizedeken keresztül szorgosan
kikövezte a mostani pokoli helyzethez vezető utat.

Ferencz Zsombor

Szemét-ügy(nök)
Nem olyan rég, a város utcáin járva,

megakadt a szemem a köztisztasági vállalat
alkalmazottainak – ugye milyen szépen
mondtam? – mellény-feliratán: AZ ÖKOLÓ-
GIAI SZOLGÁLAT ÜGYNÖKE. Egész nap ezen
kuncogtam. Nesze neked drága barátom!
Nem vagy te holmi utcaseprő! Nem vagy te
szemetes, aki takarítja a „falu mocskát” –
hajdanán még édesanyámat is ilyen
megtisztelő jelzővel illették… Nem, nem, te
hulladékgazdálkodási szakember vagy, sőt
mi több: ügynök! Ahogyan ügynök lett a mili-
cistából, ahogyan ügynökök a biztonságiak,
vagy a kék inges fekete nyakkendős ak-
tatáskás, portékájukat házhoz szállító „kol-
légáid” is. 

Uniós világunkban már nincs takarítónő,
portás vagy utcaseprő, hanem logisztikai
menedzserasszisztens, kommunikációs pro-
jekt-felelős, stratégiai marketing koordinátor,
és ki tudja még milyen nyelvtörővel felérő
ködösített megnevezés. És miközben a sem-
mit jól felöltöztetjük, úrhatnámkodunk és
nagyzolunk, aközben eldobáljuk a szivar -
csikket, csomagolópapírt, otthagyjuk, mint
a kutya a dolgát. Hadd szedje föl az, akit
ezért fizetnek. Szemetelünk és pazarolunk,
kukába vagy földre dobjuk a kenyeret,

palackot, csomagolópapírt, nejlontasakot,
vagy a tegnap megvásárolt, mára már elavult
holmit. A sátán görög neve, a ’diabolosz’ is
azt jelenti: szétdobáló… 

A hivatásos kukások és kukázók a meg-

mondhatói, mi mindent eldobunk, és szemét-
nek nyilvánítunk, miközben fölöslegesen
gyűjtjük a kacatokat, mindenből új kell, és
gyakorlatilag szemetet termelünk. Alkotá-
sunk, munkánk végtermékei is szemétbe
kerülnek, hiszen a modern ember már nem
értéket hoz létre, hanem a gazdaság mo-
hóságát táplálja. Az üzlet, a kereskedelem,
a média, a mű-irodalom és mű-zene szemét-
gyártó iparrá vedlett. Dolgaink, cuccaink rab-
szolgájává lettünk, lassan az egész világ egy
nagy szemétdombbá válik. A kosztermelés
közszükséglete, a piszkosítás elvi tétele azt
harsogja, hogy a tisztaság az ellenség szava
– énekelték évtizedekkel ezelőtt az Illés
zenekar tagjai. A Psalmus Hungaricus nagy
költője, Dsida Jenő, amikor egy hajnalon ha -
zafelé ballagott, meglátva az utcaseprőt,
alázattal, szeretettel és mélységes tisztelettel
nézett fel rá, a Mennyei Utcaseprőt látva meg

benne, aki „sepri a föld szennyét, és elveszi
a világ bűnét”, hogy élhető legyen ez a föld.

Túl a köszöneten és a tiszteleten, ami
ezeknek a szemét-ügynököknek jár, elgon-
dolkodhatnánk azon, nem lenne könnyebb
nekünk is, ha nem adnánk nekik annyi
munkát. Ha felelősebben gondolkodnánk,
éreznénk és viselkednénk környezetünkkel
szemben. Ha nem szennyeznénk naponta
lelkünket és fantáziánkat. Ha nem giccsel,
másnapra elavuló, „robbantott” szellemi „in-
fóval”, bulvármoslékkal károsítanánk többre
hivatott lelkünket.

Amennyiben jobban megbecsülnénk má-
sok munkáját, amennyiben tiszteletben tar-
tanánk a természet törvényeit, amennyiben
képesek lennénk visszafogni mohóságunkat
és kapzsiságunkat, amennyiben uno -
káinknak is élhetőbb világot szeretnénk hát -
rahagyni, nos, akkor mindenképpen kijózan-
odnánk a hamis illúziókból. Mert ez a föld
nem eldobható. Ez a Föld a mi otthonunk.
Maga a Mindenható is otthon szeretné érezni
magát benne. Ő nem teremtett selejtet.
Senkit sem hajít a kukába, az Ő szíve-országa
tágas. Mindannyian értékesek vagyunk neki.
Még a szemét-ügynökök is.

Sebestyén Péter

Más-lap

Előfizetési
akció!

A Központ hetilap a következő előfizetési
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.
Részletek a 16. oldalon.

Becsületsértésért perelik a polgármestert

A csatát elvesztették,
a háború folytatódik 

„Tróger”, „lepra”, „hormonzavaros” (derbe-
deu, lepră, dereglat hormonal) szavakért kér
a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti
Egyetem toxikológiai tanszékének vezetője
45.000 lejes kártérítést Dorin Floreától, aki
június 16-i sajtótájékoztatóján illette ezekkel
a jelzőkkel azokat, akik a város fontos pro-
jektjeit, különösen a Jeddi út–megyei kórház
közötti összekötőút kivitelezését akadályoz-
zák, utalva ezzel a Kincses Mária és a Napvöl-
gye Egyesület által benyújtott keresetre.

„Az erkölcsi kártérítés számszerű mértéke
abból adódik, hogy a feleségem 45 éve oktat
az egyetemen, így minden évre ezer lejt
számítottam, abból kiindulva, hogy az
alperes ugyanazon egyetemnek volt diákja.
A polgármesternek szemmel láthatólag
nevelésbeli hiányosságai maradtak, annak
ellenére, hogy itt végezte az egyetemet” –
nyilatkozta az ügyvéd.

Továbbá elmondta, meglepte a
törvényszék határozata, melyben elutasítot-
ták a tanácsi határozatok felfüggesztését,

hiszen minden törvényes előírás ezt in-
dokolná. „Amennyiben azonnal nekifogná-
nak a határozat végrehajtásának, és 8 hektár
erdőt kiirtanának, a kár enyhítése száz évbe
kerülne, mivel egy több száz éves erdőről
van szó” – magyarázta a kereset jogosságát
Kincses. A törvény ugyanakkor előírja, hogy
legyen egy valószínűsíthető törvénysértés a
határozatban, jelen esetben pedig nemcsak
valószínűsíthető, hanem egyértelmű, hogy
az történt. A terv semmiféle városrendezési
engedéllyel nem rendelkezik, mi több, nem
is folyamodtak ennek beszerzéséhez. Ezeket

az engedélyeket a határozatot megelőzően
kellett volna beszerezniük, és ezek hiánya
törvény szerint a semmissé nyilvánítást vonja
maga után, taglalta az ügyvéd.

Újságírói megkeresésre a polgármester
hárította a felelősséget. Azzal érvelt, nem
személyesen a professzor asszonyra
vonatkoztak az amúgy sem olyan sértő kife-
jezések. Sajnálja, ha ezt egyesek személyük
elleni támadásnak érzik, de haragja továbbra
is megmaradt, hiszen egy jelentős beruházás-
ról van szó.

Balogh Erzsébet

Szabad utat engedett a törvényszék a Somostetőt átszelő összekötőút építési munkálataihoz,
miután elutasította a Kincses-Ajtay Máriának és a Napvölgye Egyesületnek a tanácsi
határozatok felfüggesztésére vonatkozó kérelmét. A Kincses Előd ügyvéd által képviselt 

perhadjárat viszont tovább folytatódik, július elsején iktatták azt a keresetet, melyben Kincses
Mária becsületsértésért perelte be a város elöljáróját.



5. oldalHír & Hírháttér <<

Morgó

Ki fizet majd? 
Nagy elégtétel érte a román kormányzatot: az

elmúlt hét végén jött a hír, miszerint a Nemzetközi
Valutaalap jóváhagyta a Románia által igényelt
összesen 13,6 milliárd eurós készenléti hitel ötödik
részletének folyósítását. Mire e sorok nyomdába
kerülnek, a közel 1 milliárd, pontosabban 913,2
millió euró minden valószínűség szerint már meg
is érkezett a Román Nemzeti Bank számlájára. 

Ezek szerint fölösleges volt a kormány őszinte
vagy megjátszott kétségbeesése, látszólagos ag-
godalmaskodása, végül mégiscsak sikerült elérniük
a célt: úgy sarcolták meg a román adófizető pol-
gárokat, köztük a legkiszolgáltatottabbakat, hogy
a végén akár sikerként élhetik meg az esetet. Pedig
nagy volt a kormány kétségbeesése a hitelrészlet
folyósításának esetleges elmaradása miatt. Ezzel
indokolták az áruforgalmi adó 19-ről 24 százalékra
való megemelését, miután az Alkotmánybíróság
visszautasította a nyugdíjak 15 százalékos 
visszanyesését. Feltételezések szerint a nyugdíjak
csökkentése nem is állt szándékában a kabinetnek,
az egész színjátékra csak azért volt szükség, hogy
ürügyet teremtsenek az áfa-emeléshez. 

Nem tudom, más hogyan volt vele, de én egy
pillanatig sem hittem, hogy a Valutaalap netán ne
adná a zsozsót, nem másért, de azért találták ki.
Az NVA és más nemzetközi pénzintézetek egész
eddigi tevékenysége a bizonyíték rá, hogy egyetlen
céljuk van: a hozzájuk forduló államok könyörtelen
eladósítása. Abból a nyilvánvaló célból, hogy kiszol-
gáltassák a mögöttük álló és mértéktelenül mohó
globális tőkének. Ennyi. 

Az ezredforduló argentin válsága, no meg a
mostani görögországi helyzet kapcsán mindenki
meggyőződhetett, akiben megvolt a kellő nyi-
tottság, s még nem dőlt be a neoliberális gaz-
daságpolitika téveszméinek, hogy az NVA és a
Világbank sem képes túllépni saját árnyékán –
igaz, nem is igen akar –, amiként a többi
nemzetközi pénzintézet sem; egyetlen célt követ-
nek: a saját érdekeiket. Amelyek a legritkább 
esetben sem esnek egybe az általuk „megsegített”
államok és polgáraik érdekeivel.    

A hét elejétől a kormányzat – amelynek, ne
feledjük, az RMDSZ a legfőbb tartóoszlopa, s addig
marad fenn, amíg Markóék úgy akarják – fel-
lélegezhet: az NVA átutalta a megegyezés szerinti
összeget, a népes és éhes klientúra úgyszintén:
egy ideig újra hízhatnak a zsíros kormány-megren-
deléseken. S amíg tart a pénzből, addig feledhető,
hogy a számlát egyszer majd biztosan benyújtják,
s azt valakinek egyenlítenie kell. Abban reményked-
nek, hogy ezúttal sem nekik… 

Szentgyörgyi László 

július 7–13.

– Ellentmondásosnak tűnik az RMDSZ 
viszonyulása a Chirteş-ügyhöz: vannak, akik
aláírták a menesztési indítványt, mások 
viszont nem... Mi is történik tulajdonképpen?

– Azt hiszem, a két kormánypárt közötti
együttműködési protokullum körül vannak
gondok. A megállapodásnak vannak olyan
pontjai, amelyek nem egyeznek a pol-
gármester elképzeléseivel. Az egyik ilyen kri-
tikus pont a Bolgár tér átnevezése – egy
egykori román ortodox püspök nevét viselné
–, amellyel párhuzamosan a Kossuth utca
ügye is újra terítékre került volna. Az
egyezmény mellé ezeket a feltételeket egy
mellékletben csatolták, de a jelek szerint
valahol Floreánál megrekedtek a dolgok, és
a mellékletet nem írták alá. Szerintem jobb-
nak látták elállni az átnevezéstől, mintsem
változtatni a Kossuth utca kapcsán tanúsított
merev elutasító álláspontjukon. 

Leginkább mégis úgy érzem, hogy a 
PDL-n belül érzékelhető a szakadás, nem az
RMDSZ-ben. A PDL-s frakció egy része Mihail
Poruţiu tanácsost támogatja, s nem Vasile
Filimont. A megyei tanács alelnöki tisztségére
esélyes személyként az ő neve is felvetődött,
de a szavazáskor, egy ellenszavazat mellett,
mégis Vasile Filimon mellett döntöttek. Azóta
tulajdonképpen nem történt semmi. Az
RMDSZ-frakció úgy döntött: ha elfogadják a
protokollumot és teljesítik az eddig valószínű-
leg aláíratlan mellékletben foglaltakat, akkor
bizonyos dolgokat mi is teljesítünk. 

Úgy látom, ebben az esetben nem is az a
kulcskérdés, hogy ki lesz az alelnök, hanem
az, hogy a személy, aki elvállalja az alelnök-
séget, azonnal lásson munkához, tartsa a
kapcsolatot a feletteseivel Bukarestben.
Rengeteg kormányhatározat-javaslatot ter-
jesztettünk elő a megyei tanácshoz, többek
között a területrendezési szakbizottság, el-
sősorban az utak tekintetében: a Szászré-
gen–Laposnya–Görgény szent imre, a Nagy-
ernye–Nyárádremete–Szováta útvonalakon,
illetve egy gyorsutat a Marosvásárhely–
Nagysármás–Mezőbánd útvonalon Kolozsvár
felé. Jelenleg Maros megyében nagyon
rosszul haladnak az útjavítások és ezeket a
dolgokat egy alelnöknek kellene koordinál-
nia, monitorizálnia. A PDL-nek gyorsan el
kell határoznia, mit és kit akar. De amíg a
protokollumban megfogalmazott feltételek
nincsenek teljesítve, addig fölöslegesen tár-
gyalunk. 

Szerintem a legnagyobb baj az, hogy az
államvezetésben még mindig nem a szak -
embereké a döntés, a kivitelezés joga. Vannak
kérdések, amik a politikum hatáskörébe tar-
toznak, de vannak specifikus területek, ahol
szakembereknek kellene dönteniük. Ugyanez
a helyzet egy szinttel lejjebb, a megyénél is.
Egy menedzserre lenne szüksége a
megyének, főleg annak tükrében, hogy po-
tenciális befektetési projektek jöhetnek a
megyébe. Ezeket a dolgokat egy embernek,
egy szakembernek kellene kézben tartania,

és mindenképp a politikai széljárásoktól
függetleníteni munkáját. 

– Mi a véleménye a kórházak átadásáról?
A városvezetés részéről olyan vádak érkeznek,
hogy mivel a város jó hírű egyetemi központ,
híres klinikákkal, emiatt más megyebeliek is
jönnek ide gyógykezelésre, amit a megyei
tanács fog majd finanszírozni. 

– Itt két dologról beszélünk: a Maros
Megyei Sürgősségi Kórház és a Kardiológiai
Központ továbbra is a minisztérium aláren-
deltségébe tartoznak majd, a megye
hatáskörébe került a volt Municípiumi
Kórház, a Gernyeszegi Tüdőbeteg-gondozó
Intézet és a Dicsőszentmártoni Elmegyógy-
intézet. De ha végiggondoljuk, igazából
semmi újdonság nem történt. A megyei
kórház költségeit 90%-ban továbbra is az
Egészségbiztosítási Pénztár fogja állni. Ezek
az épületek 2002-től kezdődően a megye
tulajdonát képezik, azok infrastrukturális
beruházásaiban jelentős részt vállalt, most
annyi történt, hogy ezeknek a kórházaknak
a menedzsmentjébe is beleszól. A költségek
oroszlánrészét, mint említettem, az
Egészségbiztosítási Pénztár állja, ezen kívül
az országos költségvetésből is alapokhoz
juthatnak, így az intézmények mű -
ködtetéséhez szükséges pénzösszeg csupán
2–3%-át állja majd a megye. Mindez pedig
nem terheli meg a megye költségvetését.

– Volt-e valamiféle visszhangja a 
Pokorny-féle nyílt levélnek a frakción belül?

– Mint minden frakcióban, az RMDSZ-
ben is vannak jobb- és baloldali emberek.
Meglátásom szerint Pokorny, aki hivatásánál
fogva különös empátiával megáldott ember,
egy adott pillanatban fel akarta vállalni a
nyugdíjasok sorsát. És ne feledjük, abban a
pillanatban, amikor ezt tette, az RMDSZ-nek
nem volt akkora támogatottsága, mint
például az alkotmánybírósági döntés után.  

– Mi a helyzet a vidrátszegi repülőtérrel?

– Hiszem, sőt meggyőződésem, hogy a
repülőtér működni fog. Látom, hogy mi

történik az utak körül, ezért hát minden
erőmmel támogatom a repülőtér fejlesztését,
mert ebben látok leginkább gazdasági-
turisz tikai fejlődési potenciált. Ez lehet az a
kitörési pont, ami a megyei gazdasági fel-
lendüléséhez vezethet. 

– A megyei tanács általában támogatja
ezt az ötletet?

– Igen, tulajdonosként nem is tehetne
mást.  

– Tekintettel arra, hogy a PDL Kolozsvár
irányába igencsak elfogult, mi lesz, ha a
legfőbb kormánypárt Maros megyei szervezete
nem támogatja majd teljes mellszélességgel
a repülőtér ügyét?

– Nézze, én nem a pártokban, hanem a
józan gondolkodású emberekben hiszek, akik
látják Marosvásárhely fejlődési irányvo -
nalait... A repülőteret semmiképpen sem kell
eladni, a felfuttatására vonatkozó terveinket
feladni, viszont meg kell változtatni a
menedzsmentjét. Véleményem szerint
legalább 5 évig egy kríziskezelő magán-
menedzsmentre lenne szüksége az in-
tézménynek, egy olyan csapatra, akinek már
van tapasztalata repülőterek válság -
kezelésében. 

– Az RMDSZ népszerűsége, a legutóbbi
politikai fejlemények következményeként,
mondhatni történelmi mélyponton van.
Hogyan, miben látja a kilábalás esélyeit?

– Úgy gondolom, az RMDSZ-nek, mint
politikai és közképviseleti szervezetnek nem
kellene, nem szabadna kizárólagosságra,
monopolhelyzetre törekednie. El kell fogadnia,
hogy az erdélyi magyarság sokszínű, kinek-
kinek megvannak a saját elvei. A párbeszédet
nagyon fontosnak tartom. Különösen azt,
hogy politikai színezettől függetlenül le
tudjunk ülni, átbeszélni a problémákat, és
megoldásokat keressünk és találjunk ezekre.
Nem engedhetjük meg magunknak a
széthúzást, ez egyet jelentene érdek érvé -
nyesítő kapacitásunk lenullázásával. 

Vass Gyopár

Beszélgetés Balogh József megyei tanácsossal

Reklámozzon a Központ hetilapban!
Bővebb információért forduljon hozzánk 

a 0265-250.994-es telefonszámon 
vagy a kozpont@kozpont.ro e-mail címen!

Maros megyei hetilap

Ez ITT az ÖN 
reklámjának 
a helye!

„Az RMDSZ-nek nem szabadna
monopolhelyzetre törekednie!”
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Színház az egész világ?

Egy biztos: sehol sincs akkora baj,
mint a marosvásárhelyi színháznál
– Kovács Botond

Februárban 500 lejt 
sem érte el a fizetése

Kovács Botond színész volt az, aki -
ben megfogalmazódott a jogi igaz -
ságszolgáltatás gondolata, akkor, ami -
kor ez év februári fizetése 500 lejnél
kevesebb volt. 

Elmondta, már negyedik éve a szín-
ház alkalmazottja, és bár lehetősége lett
volna más társulatokhoz szerződni,
egyrészt magánéleti okokból, másrészt
pedig azért nem ment el, amit így fo-
galmazott meg: „ezen a színházon
nevelkedtem fel, ezt láttam először”. 

Sehol sincs olyan nagy baj,
mint nálunk

Kovács Botond úgy látja, az erdélyi
magyar színházak mindenhol megérzik
a válságot, de Marosvásárhelyen
különösen. „Mindenhol baj van, de egy
biztos: egy színházban sincs olyan, hogy
29 embernek játszanak nagyteremben
vígjátékot, csak nálunk, ahol a darabok
átlagos látogatottsági aránya 30–50
néző körül mozog. Azt kell mondanom,
hozzánk a rendezők kísérletezni járnak,
mert itt megtehetik.

Akár jó pénzért is.” 
Mondja a fiatal színész, aki szerint

megengedhetetlenül nagy különbségek
vannak a rendezői és a színészi gázsik
között. Míg saját nettó fizetése 810 és
850 lej között „ingadozik”, addig egy ren-
dező egy darabért legrosszabb esetben
is elvisz 3–4–5 ezer eurót. De Kovács
Botond értesülései szerint megtörtént,
hogy a magyar tagozaton rendezők
14.000 eurót is felvasaltak, nem beszélve
a román tagozatról, ahol úgy hírlik,  egy
rendező két rendezésért 60.000 eurós
fizetést kapott, a felesége pedig, aki a
darabok díszlettervezője volt, előadá-
sonként 10.000–10.000 eurónyi jut-
tatásban részesült.

„Marosvásárhelyen talán
egyszer még lesz színház”

„Egyet akarunk, és nem sokat: jó
előadásokban szerepelni, jó rendezővel,
jó szerepet kapni és dolgozni, dolgozni,
mert ezért vállaltuk. Mi is megtehetnénk
azt, amit kollegáink tettek az elmúlt 20
évben: elmentek. Én is gondolkodtam
hasonlókon, de aztán: nem! Annyi lokál-
patriotizmus van bennem, hogy biztos
legyek afelől,  Marosvásárhelyen egyszer
talán még lesz színház. Nem százmil-
liókat kérünk, hanem azt a minimumot,
amit a román törvények előírnak. És
nekünk is nagyon rosszul esik, hogy jogi

érdekképviselethez kellett folyamod-
nunk.” 

„Megérdemlik, hogy igazságot
szolgáltassanak neki!” – Karácsony
Erdei Etel, a színészeket képviselő
ügyvéd

Kovács Botond 
a törvény útvesztőiben

A színészeket a bíróságon képviselő
jogász elmondta, 2006. november else-
jei alkalmazásakor az egy évre kötött
munkaszerződésben Kovács Botond
fizetése 498 lej volt. Létezett egy
154/1999-es kormányhatározat az ál-
lami alkalmazottak bérezésére
vonatkozóan, és ez a törvény vonatko-
zott a színészekre is, akiknek fizetését
kategóriák függvényében állapították
meg. Karácsony Erdei Etel leellenőrizte
és ennek a törvénynek Botond fizetése
megfelelt.

2006-ban viszont már az Országos
Kollektív Munkaszerződés szerint a mi -
nimálbér felsőfokú végzettséggel és
szak májukban dolgozó személyek ese -
tében 880 lej volt. Ezt az összeget Kovács
Botond fizetése nem érte el, viszont az
az összeg, ami alapján őt alkalmazták,
a 154/1999-es kormányhatározatnak
megfelelt. Idővel Botond fizetése nőtt,
de mindig az Országos Kollektív
Munkaszerződés által a felsőfokú
végzettséggel szakmájukban dolgozó
alkalmazottak minimálbére alatt volt. 

A színházak működését az 504-es
törvény szabályozta; a régi, „öt plusz
egy” fizetési kategóriarendszer.

A színészek bérezését a régi rendszer
úgy állapítja meg, hogy a kezdő színész
fél évig debüt-kategóriás, majd az egytől
ötig terjedő bérezési rácsban ötös
kategóriába, illetve ezek után kétévente
eggyel fentebbi kategóriába léphet,
amennyiben ezt az előrehaladást nem
gyorsítja meg díj, kitüntetés. 

Kovács Botond negyedik éve ötödik
kategóriában van. Beszélgetésünkkor
úgy érzi, kénytelen a sepsiszentgyörgyi
színházzal érvelnie, mert egy vele
egyidőben végzett volt évfolyamtársa
fizetése februárban, amikor az ő nettó
fizetése 480 lej volt, abban a hónapban

sepsiszentgyörgyi kollegájának fizetése
1800 lejről 1900-ra emelkedett.

Ellenben,
2007. január 31-én megjelenik a

színházak működését szabályozó 21-es
kormányrendelet, majd még ugyanezen
év december 17-én a 353-as törvény,
ami jóváhagyja a 21-es kormányren-
deletet. Ez kimondja: a színészek,
előadóművészek esete kivételt képez a
154-es törvénytől. Ennek értelmében a
színészek fizetéseit nem az „öt plusz egy”
, hanem egy „kettő plusz a” bérrács
kritériumrendszere alapján állapítanák
meg, melynek alapvető elképzelése az
lett volna, hogy nem a pályán eltöltött
munkaviszony időhossza alapján kerül
a színész egy bizonyos kategóriába,
hanem teljesítménye alapján. Ez a
törvény akkoriban nagy port kavart, és
az akkori sajtóhírekből kiderül, hogy a
tiltakozók azt sérelmezték leginkább,
hogy emiatt a törvény miatt a színházak
egyoldalúan módosíthatják az egyéni
munkaszerződéseket, megvonhatják a
kollektív munkaszerződés által biztosí-
tott plusz juttatásokat és nem kívánt
alárendeltségi viszonyba taszíthatják a
művészeket. 

Karácsony Erdei Etel számításai sze -
rint 2007 decemberétől védence
fizetésének 1467 lejre kellett volna
emelkednie.  

„Végül nem 
alkalmazták a törvényt”

Valóban létezik egy olyan kitétele a
törvénynek, mely szerint az alkalmazott
választhat, hogy kéri-e az új törvény sze -
rinti bérezését vagy sem, tehát ezt in-
tézményen belül kell eldönteni. Ahogy
a társulat színészei elmesélték az
ügyvédnőnek, a vezetőség egy alkalom-
mal 5 perc alatt ismertette a vonatkozó
törvényt, de a színészek többnyire nem
értették, miről is van szó, vagy például
az idősebb színészeket félretájékoztat-
ták, hogy az új törvény értelmében
kevesebb lesz a fizetésük, pedig ez nem
így van. Végül nem alkalmazták a
törvényt. „Véleményem szerint elfogad-
hatatlan, hogy a négy–öt éve pályán
lévő színész minimálbér alatt, éhbérért
dolgozzon. Hogyan tud egy ekkora

fizetésből megélni,  családot alapí-
tani?” – teszi fel a kérdést az ügyvéd
is.

„Elindítottunk egy pert, 
ami arról szól, hogy kérjük a megyei

törvényszéket, állapítsa meg a színészek
fizetését a kollektív munkaszerződésnek,
valamint a 2007-es törvénynek
megfelelően” – folytatja Karácsony Erdei
Etel. „Az egyik összeg ismert, hiszen
például Kovács Botond esetében  a
fizetése a szakképzett személyeknek járó
országos minimálbér alatt van. A 2007-
es törvény bérezési kritériumához több
információra lesz szükségünk: próbák
száma, előadások száma, címszerep stb.
Ezen információkat az intézet tartja nyil -
ván, melyeket majd kikérünk és kérjük
a törvényszéket, hogy számolja ki ezen
adatok alapján is a fizetéseket, és döntse
el, az előírások szerint jogosultak-e vagy
sem a 3 évre visszamenőleges
kártérítésre. Véleményem szerint igen,
jogosultak lennének és egyértelmű,
hogy erkölcsileg igazuk van. Úgy gon-
dolom, ideje volt lépniük és mindenképp
megéri próbálkozniuk jogaik érvé -
nyesítésével.”

A színészek perbe hívták 
a Marosvásárhelyi Nemzeti Szín-

házat, mint alkalmazót, a Művelődésü-
gyi Minisztériumot és a Pénzügymi -
nisztériumot. Utóbbi kettőt azért, hogy
legyen anyagi forrás, mert hiába perelik
csupán az intézetet, ha ennek nincs
anyagi fedezete az esetleges kártérítésre,
tájékoztat az ügyvédnő. Az első tárgyalás
már lezajlott, melynek során a válasz -
iratokban a minisztériumok arra hi-
vatkoznak, hogy nekik semmi közük az
ügyhöz és kérik, hogy a felperesek csak
az intézetet pereljék.

„Szerintem az elvégzett munka
alapján lehet valakit megfizetni” –
Kárp György, a Tompa Miklós Tár-
sulat adminisztratív igazgatója

„Induljunk ki abból, hogy született
egy törvény, ami szabályozta volna a
művészeti intézmények bérezési rend-
szerét” – kezdi a beszélgetést Kárp
György. Az adminisztratív igazgató sze -

rint ebben a Demeter András-féle 2007-
es kormányrendeletben voltak po -
zitívumok és kimondottan a szakmára
vonatkozó tévedések is. A szakmát
képviselő szakszervezetek meg -
fellebbezték a törvényt. Lehetett válasz-
tani, hogy az új fizetési rendszerben kéri
valaki a bérét, vagy három évig maradhat
az „öt plusz egyes” rendszerben. „Az
elvégzett munka alapján lehet valakit
megfizetni, s nem azért, mert el fog
végezni valamely munkát” – véli Kárp,
utalva a törvény általa vélt hiányosságaira.
Egy eléggé körvonalazatlan és bonyolult
számítási rendszert igényelt az új bérrács.
Ezeket a számításokat elvégezték,
elküldték a minisztériumba, de onnan
semmilyen visszajelzés nem érkezett, il-
letve egy olyan, hogy a kormány
befagyasztotta az ominózus törvény al-
kalmazását 2009. december 31-ig. Kárp
György szerint akkor már nagyon jól
tudták, hogy 2010. január elsejétől a köz-
intézmények alkalmazottai egységes
fizetési rendszerben fogják kapni
járandóságukat. Ezért a törvényt nem
léptették életbe. Ezen kívül hiva talos köz -
lemény érkezett a szaktárcától, amelyben
közölték, a színészek évente egyszer
történő egyéni teljesítmény szintjét a régi
formában kell mérni. Tehát a kormány
döntött úgy, hogy be fagyasztja ezt a
jogszabályt. A színészek pedig most
azért perelnek, hogy a színház miért
nem alkalmazta. Nem a színház a
hitelfolyósító, hanem a mi nisztérium.
Csak olyan dolgokat hajthattak végre,
amelyeket a mi nisztérium jóváha -
gyott– nyilatkozta Kárp. 

„Akkor én most be kellene
pereljem a minisztériumot,
amiért nem alkalmazza?”

– kérdezi Kárp. Tény, hogy bizonyos
helyeken alkalmazták a törvényt. Sepsi -
szentgyörgyön kiszá mították az új
fizetéseket, elmentek az önkormányzat -
hoz, amelynek hatáskörébe tartoznak és
életbe léptették a törvényt. „Színészeink
úgy érezték, pert kell indítaniuk. A bíróság
majd eldönti, kinek van igaza. Mi nem
alkalmazhattunk semmi olyant, amit a
minisztérium nem hagyott jóvá. Abból a
pénzösszegből, amit nekünk akkor a mi -
nisztérium kiutalt, ha engedte volna, hogy
alkalmazzuk a 2007-es törvényt, a
bérezési költségvetés augusztusig lett
volna elég.” Szeptember elsejétől decem-
ber 31-ig nem lett volna anyagi fedezete
a színháznak a fizetésekre. A költségvetés
más pénzalapjait pedig nem lehetett
volna mozgatni és áthelyezni a személy -
zeti költségekhez, csak a hitelfolyósító en-
gedélyével. „Tudom, hogy kicsik a
fizetések, de más formát kellett volna
találni ennek orvoslására” – vélekedett
Kárp György.

Vass Gyopár

Ez év februárjában a Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulatának néhány színésze, elsősorban a méltánytalanul alacsony fizetések miatt, beperelte
munkaadóját. A perhez a magyar társulat több mint húsz színésze, valamint a műszaki részleg egy alkalmazottja is csatlakozott. Állítólag a
műszaki osztály többi része, sőt a román tagozat is csatlakozni készül az akcióhoz.
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A néprajzi Marosszék 9.

A Maros két oldalát védő széke-
lyek földje, a későbbi Marosszék
területileg beékelődött a már
kialakult erdélyi vármegyei közigaz-
gatási rendszerbe. Több oldalról vár -
megyei terület vette körül és bizonyos
részein eredetileg is mezőségi
nyelvjárást beszélő magyarok éltek.
A történeti Marosszék székelyei ka-
tonai szerepükben, rendi tagozódá-
sukban, székely mivoltukban
ugyanúgy éltek, mint a székelység
zöme. Különösen szorosan kapcsolód-
tak a szomszédos Udvarhelyszékhez
a nemzetségi letelepedés, tele -
pülésszerkezet, földrajzi-ökológiai
adottságok, később a felekezeti
megoszlás és a társadalomszerkezet
szempontjából. A későbbi századok-
ban életmódbeli, társadalmi és et-
nikai viszonyaiban Marosszék a szom-
szédos vármegyékhez kezdett
hasonulni, főleg a velük érintkező
nyugati részein. Ez az egységesülés a
XIX. század második felében fel-
erősödött, amikor közös közigazgatási
egységbe került Marosszék és Torda
vármegye keleti része. Az egy sé -
gesülésben jelentős integráló szerepe
volt a megyeszékhelynek, Maros -
vásárhelynek, a „székely fővárosnak”.

Körvonalazható a történeti
Marosszéknél szélesebb hatósugarú
régió, nagyjából megyényi terület,
ahol az ökológiailag változatos tá-
jakon kialakulhatott a szakosodott
vidékek, falvak és életformák egymást
kiegészítő rendszere. Ez a régió

magában foglalta a történeti
Marosszék területét mint központi
magot, de idekapcsolódtak a maros-
menti, „vármegyei”, többségükben
magyar lakosságú falvak Szászrégen-
től délre és északra, valamint a Kis-
Küküllő völgyének egykori ud-
varhelyszéki és vármegyei falujából
is jó néhány.

A régiónak a vármegyei egysé -
gesítés után nem alakult ki sajátos
néprajzi neve, bár Bartók Béla és
Kodály Zoltán gyűjtései idején eléggé
elterjedt a maros-tordai megjelölés.
Inkább a marosszéki elnevezés
maradt általános. A népi kultúrában
rögzültek a marosszéki sajátosságok,
mint ahogy szó volt róluk a csűrök, a
kapuk, a harisnya, a szokások kapc-
sán, amelyek mellett más jellemzőket
is számba lehetne venni. Ezek közül
legismertebb a tánckultúra volt,
hiszen a marosszéki forgatós vál-
tozatait messze vidékeken maros -
székiként ismerték, akárcsak a hozzá
kapcsolódó táncdallamokat. 

A román szakirodalom a néprajzi
tájak zonális felosztásában marosi zó-
naként jelöli az egykori Marosszéket
és a marosmenti falvakat Szászré-
genig; a Görgény-völgyieket és felső-
marosmentieket görgényi zónaként.
Ez a zónabeosztás inkább a román
népi kultúrára alapoz, de hang -
súlyozza a román–szász–székely
együttélés nyomán kialakult közös
vonásokat és a szomszédos vidékek
befolyását is. Az említett zónák mel-

lett a Székelyföldön (Secuimea)
megkülönbözteti még Udvarhely,
Csík, Gyergyó és Kovászna zónát. A
mezőgazdaságra kevésbé alkalmas
területet és a székelyeket a Nyugati-
Érchegységhez és a mócokhoz hason-
lítja, akiknek állandóan úton kellett
lenniük a hiányzó élelmiszerek
megszerzésében. (Valer Butură: Tran-
silvania. Studiu etnografic. Buc.
1987.)

A zóna nemzetközi terminus a
magyar szakirodalomban nem terjedt
el, nem vált közhasználatúvá, bár
történt erre javaslat. Marosszék ese -
t ében a zóna fogalom és a hozzá
kapcsolódó többi megnevezés
(makro zóna, mezozóna, mikrozóna,
relik tumterület, integrált zóna, kon-
taktzóna) segíthet a régió sajátossá-
gainak megragadásában. Különösen
ez utóbbira, a kontaktzóna terminusra
gondolunk, amely karakterisztikus
zónák közötti átmeneti terület.
Marosszék régió sajátosságai úgy
alakultak, hogy néprajzi-kulturális
értelemben kontaktzónává vált a
vármegyei területek és Székelyföld
között, a nyugat-erdélyi (mezőségi)
magyarság és a kelet-erdélyi ma -
gyarság (székelyek) kultúrája között.
Az etnikai sokszínűség tekintetében
kontaktzóna egyrészt a mezőségi,
valamint a Görgény-völgyi románság
felé, másrészt a Régen környéki,
valamint a Segesvár vidéki és kis-
küküllőmenti szászok néprajzi
vidékeivel állott kapcsolatban. 

A felekezeti megoszlás tekin-
tetében hasonlóképpen kontaktzóná-
nak, átmeneti területnek tekinthetjük

a római katolikus keleti székelység
(konkrétabban: a szomszédos Ud-
varhelyszék havasalji katolikus fele és
Gyergyó vidéke) és a protestáns több-
ségű nyugat-erdélyi vidékek
(konkrétabban: a szomszédos
Mezőség és a Kis-Küküllőmente)
között. A felekezeti határ a Marostól
indult (Marosszentgyörgy, Székelykál,
Iszló), kettévágta a Nyárádmentét, a
Sóvidéket, Kis-Küküllő vidékét,
kialakítva egy-egy olyan jellegzetes
kistájat, mint a katolikus Szentföld és
Partium, vagy a református Maros-
mente, Murokország, Patakmente. A
római katolikus és református határ

mentén – a felekezeti kontakt -
zónában – unitárius falusor húzódott
Szabédtól, Nagyernyén át Csokfalváig,
Raváig és Bözödig, a Középső-Nyárád-
mentén alkotva jellegzetes szokás -
kultúrájú falucsoportot (Szentgerice,
Szentlászló, Szentháromság, Gálfalva,
Szentmárton, Vadad). A régió több
vidékén a felekezeti sokszínűség
jellemző, a történelmi magyar egy-
házak tagjain kívül jelentős számú
ortodox és görög katolikus hívő élt,
különösen a régió nyugati felében. 

Barabás László

Atelepüléstörténeti, nyelvjárási és néprajzi jelen-
ségek eddig bemutatott rendszerét figyelembe
véve meghatározható a néprajzi Marosszék kul-

turális régió és belső tagolódása. 

A rigmányi református templom sudár tornya

A nyárádszentlászlói unitárius templom belseje

Összefoglalás

A székely nemzet címere
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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
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– Hogyan lesz valakiből tánc mes ter,
koreográfus?

– Örök életemben nagyon sze -
rettem a táncot, a zenét és a színpa -
dot. Amikor 1966-ban Kolozsváron
elvégeztem a balettiskolát, Brassóban
kaptam különböző szerepeket, de ekkor
már tudtam, hogy nem lesz hosszú
életű a brassói balerina pályafutásom,
ugyanis felvételiztem a Marosvásárhelyi
Színművészeti Főiskolára, amit 1970-
ben el is végeztem. Ez annyit jelent,
hogy van egy klasszikus balerina és egy
színésznő diplomám is. A színi elvégzése
után Szatmárnémetibe kellett volna
mennem, ám az akkori professzorom,
aki mozgást tanított, készült nyugdíjba
menni, és nem volt más senki az
egyetemen, akinek balett- és szín-
művész végzettsége is lett volna, így
felkértek, maradjak itt és tanítsak. Ab-
ban az időben ilyen esetekben külön
engedélyt kellett kérni a minisztéri-
umtól, hogy mint kezdő asszisztens
taníthassak az egyetemen. És annak
már negyven éve...

– Hogyan emlékszik vissza egye te -

mi éveire?

– Mind a kolozsvári, mind a
vásárhelyi egyetemi éveimre szívesen
emlékszem vissza, ugyanis csodálatos
életünk volt. Együtt laktunk bentlakás-
ban, nem is engedték tanáraink, hogy
kintlakásba költözzünk. Ez azért is jó
volt, mert mindig együtt voltunk,
közösen ebédeltünk, tanultuk és persze
eljártunk szórakozni is. Szombatonként
diákbálokba jártunk, ahol az orvosisok
mindig kényeztettek minket. Igazi
diákélet volt, nagyon szerettem. Igaz,
az ember olyan fiatalon még fel sem
fogja, milyen boldog és gondmentes
élete van. 

– Milyennek ítéli az elmúlt negyven
évet?

– Bevallom töredelmesen, én soha
az életben nem akartam tanítani, de
rövid időn belül megszerettem ezt a
szakmát. Ezenkívül úgy voltunk nevelve,
hogy aminek nekifogunk, azt becsülete-
sen végezzük. Voltak pillanatok, amikor
el voltam keseredve, de ahogy
elkezdtem az óráimat, minden ment

mint a karikacsapás. Többször elter-
veztem, hogy pontosan mit fogok taní-
tani az adott órán, de sosem volt prob-
léma, ha másképp alakult, hiszen
minden évfolyam, minden diák más.
Kezdetekben nagyon sok táncot taní-
tottam, de utána rájöttem, hogy
fontosabb a lépésekkel foglalkozni, és
ha a jövendőbeli színészek majd em-
lékeznek azokra a lépésekre, akkor szá-
momra ez már valódi siker. 

– Az évek során nemcsak a színis
diákokat tanította, hanem a Bolyai
Farkas Elméleti Líceum szalagavató
táncát is ön állította össze.

– Legelőször fiam osztályfőnökének
az unokája kért meg, hogy segítsek
nekik összeállítani a végzős évfolyam
számára egy szalagavató táncot, a bécsi
valcert. Kihívásnak tekintettem, így
szívesen elvállaltam. Bár sokszor
fárasztó volt, mert valaki mindig hiány-
zott, mégis mindig jókedvvel tanítot-
tam, és a végére nagyon jól sikerült.
Volt egy évfolyam, amely bevezette a
fehér ruha viseletét, pont mint az Anna-
bálon. Egyik évben a bécsi valcer mellett
palotásra is megtanítottam a fiatalokat.
Tisztán emlékszem, akkor annyian
voltak a színházban, hogy be sem fért
mindenki. 

– Milyen egy jó táncos?

– A tánc belülről fakad, a táncot
érezni kell, vele kell születni, egy
adottság. Pár éve indult az egyetemen
koreográfia szak, ahol nagyon sok
tehetséges diákot véltem felfedezni.
Természetesen az sem elhanyagolható,
hogy sokan a Népi Együttesnél több
éve táncolnak, de sajnos a klasszikus
balett nehezen megy még nekik is.
Véleményem szerint bármilyen tánc
alapja a klasszikus balett. Ha valaki ezt
megtanulja, ennek az alapjait megis-
meri, akkor abból jó táncos lehet, hiszen
bármit lehet erre építeni. Ezenkívül ter-
mészetesen meg kell ismerni és tanulni
minél többféle táncot, a történelmi tán-
cot és a modernet egyaránt. Egy szín-
művész esetében más a helyzet, neki
elsősorban jól kell éreznie magát a szín-
padon, majd a mozgásban, amit végez
és produkál. 

– Nemrégiben érdemes tanári cím-
mel tüntették ki. 

– Igazán jólesett eme kitüntetés, és
hát negyven év mégiscsak negyven év.
Valójában összesen 44 évet töltöttem
az egyetemen, ugyanis 4 évig voltam
egyetemista, negyven éven át pedig
tanítottam, de büszkén mondhatom,
hogy sosem hiányoztam. Még szülési
szabadságra sem kellett elmennem,
mert a fiam májusban született, én
ekkor még vizsgáztattam, és október-
ben már újra tanítottam. Betegszabad-
ságon sem voltam, így szinte minden
színész az én moz  gás művészet-óráimra
járt. De előfor dult az is, hogy én taní-
tottam a színpadi verekedést és a vívást
is, ha kellett, akár szombat délelőtt, sőt
délután is bementem az egyetemre és
oktattam. Tehát táncot, mozgás-
művészetet, pantomimet és vívást is
tanítottam. Amikor az egykori
Leningrádban voltam három hónapig,
a katedrafőnököm vívótanár volt, és ki-
mondottan színpadi vívással foglalko-
zott. Minden óráján részt vettem, így
amikor hazajöttem, az itthoniakat
könnye dén bevezethettem a színpadi
vívás rejtelmeibe. Fontos megje-
gyeznem, hogy negyven éven át csak
és kizárólag zongoraművészekkel dol-
goztam. Egy szerűen nem szeretek gép-
pel dolgozni, időveszteség leállítani,
újra elindítani, valamint zongorakíséret-
tel a ritmust is jobban és tisztábban
lehet érezni. Amikor elvállaltam, hogy

nyugdíjasként is tovább oktatok,
mindössze egy feltételem volt, még-
pedig az, hogy legyen zongoristám.  

– Nyugdíjasként mi köti önt a tánc -
hoz?

– Az emlékek. Immár hatodik éve,
hogy nyugdíjas vagyok, de végig taní-
tottam az első- és másodéveseket. Lett
volna arra is lehetőség, hogy tovább
tanítsak, de úgy gondolom, mindennek
megvan a maga ideje. Ez az élet rendje.
Ezenkívül táncot nem lehet úgy taní-
tani, hogy a tanár szánalmas legyen és
diákjai kikacagják. Mindig formában
kell lenni, és az igazság az, hogy az
utóbbi időben már éreztem, hogy az
ugrások nehezebben mennek, nem
úgy, mint fiatalkoromban, és hát ülve
nem lehet táncot tanítani. 

Fodor Tekla

9. oldalInterjú <<

Lett volna arra is lehe tő -
ség, hogy tovább tanítsak,
de úgy gondolom, min-
dennek megvan a maga
ideje. Ez az élet rendje.
Ezenkívül táncot nem
lehet úgy tanítani, hogy
a tanár szánalmas legyen
és diákjai ki ka cag ják. 

július 7–13.

„Ülve nem lehet
táncot tanítani”

A tánc világa – a világok tánca

Reklám

Selyem Ildikó a Művészeti Egyetem nyugdíjazott tanárnője negyven éven át tanította színészeinket mozgásművészetre. „Gyakorlatilag nincs
ma olyan erdélyi magyar színész, aki ne járt volna a tanárnő óráira” – fogalmazott Gáspárik Attila, az egyetem rektora azon az ünnepélyen,
amelyen a koreográfust érdemes tanári díjjal tüntették ki. Selyem Ildikóval a tánc világáról, a jó táncos fogalmáról, az elmúlt negyven évről,

emlékekről beszélgettünk.
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Két köztársaságielnök-jelölt tartott bemu-
tatkozó beszédet a parlament ülésén, az
MSZP által javasolt Balogh András és a polgári

erőket képviselő Schmitt Pál. Nemcsak állításaik,
hanem egy apró kis elszólás is jelezte a kettejük
közti markáns különbséget.

Balogh András azt találta mondani, „állandó feladatomnak
tekintem a nemzet egységének megteremtését”. Így, jelen
időben. Mintha már meg is választották volna. Schmitt Pál
viszont nem felejtette el hangsúlyozni: „megválasztásom ese -
tén”. Noha neki volt behozhatatlan előnye.

Nem állíthatjuk, hogy az eredmény, Schmitt Pál győzelme
meglepetés volt. Mégis jó, hogy egymás után hallhattuk
beszélni a két jelöltet. Balogh András a múlt embere, frázisokba
bonyolódott, s a vesztesekkel való szolidaritás igencsak furcsán
hangzott a szájából, lévén annak az MSZP-nek a jelöltje, amely
párt a rendszerváltozás óta a legmélyebbre hagyta hullani az
egzisztenciális gondokkal küszködőket, a perifériára sodródot-
takat. Schmitt Pál beszéde hallatán az az érzés erősödött meg
bennünk, hogy egy közvetlen, a társadalmi hierarchiában a
legalacsonyabban és a legmagasabban lévőkkel egyaránt 
könnyen szót értő, korrekt személyiség kerül az államfői székbe.

A sportszerűség a politikában nagyon is hiánycikk. A küzdő
ember idejében megtanulja tisztelni az ellenfelet akkor is, ha
legyőzte, és akkor is, ha legyőzetett általa. Nem elég, ha az
öltönyünk elegáns. Gesztusainknak is annak kell lenniük.
Schmitt minden köztársaságielnök-elődjéről tudott néhány
szóban olyan méltatást adni, amely fölstilizálás nélkül
megemelte őket, a jót hangsúlyozta még abban az elnökben
is, aki a nemzet nagyapójának hálás szerepkörében leplezetlenül
a baloldali pártok érdekeinek szolgálatába szegődött.

Ismerjük el, Sólyom László köztársasági elnöki
tevékenységének öt esztendeje alatt több megnyilvánulásával
is magasra tette a mércét. Egy MSZP–SZDSZ-kormány idején,
az őszödi beszéd kiszivárgása után mégiscsak kimondta: morális
válságba sodródott az ország. Kapott is érte hideget-meleget
attól a balliberális oldaltól, amelynek most ő egyszerre nagyon
kedves lett, hiszen ezzel támadni lehetett Schmitt személyét.

Mindenkinek a saját személyiségéből kell kiindulnia ahhoz,
hogy a legjobbat tudja kihozni magából. Schmittől ne azt
várjuk el, hogy jogi útvesztőkben bolyongva keresi a nagyobb
igazságot, tegyük hozzá, ha erre lesz szükség, meglesz neki
ehhez is a háttércsapata. Schmitt más típusú személyiség, a
közvetlenség, a diplomáciai érzék, és annak a kormánynak,
amellyel azonos értékeket vall, hathatós segítése – ezek fogják
jellemezni működését.

A Nézőpont Intézet legújabb elemzéséből kiderül, hogy a
huszonhét uniós tagállam húsz köztársaságában a köztársasági
elnök személye közvetlenül vagy közvetve valamely politikai
párthoz kötődik. Fontos információ ez, és arra int, hogy ne
gyártsunk előítéleteket a pártsemlegességről. Nyilvánvaló,
hogy egy köztársasági elnöknek első számú feladata, és jogkörét
is ez jelöli ki, hogy tevékenysége ne a megosztást, hanem a
nemzet egységét szolgálja. Schmitt Pál összesen 263 szavazatot
kapott, és ezzel fölényesen győzött. Ha az augusztusban hi-
vatalba lépő új köztársasági elnök a Szent István-i Intelmekből
vett idézet („semmi sem emel fel, csak az alázat”) jegyében
szolgálja hazája érdekeit, akkor sem értékelvűségét, sem
értékpreferenciáit nem kell félretennie ahhoz, hogy döntései,
állásfoglalásai egy relatív függetlenség jegyében az ország
felemelkedéséért, s a világban élő összmagyarság érzelmi
együvé tartozásáért szülessenek meg.

Körmendy Zsuzsanna

Győzelem 
első körben

Utolsó esély az
igazságtételre
Magyarország 1989–1990-ben pártállami diktatúrából demokratikus jogállammá változott.

Nem forradalommal, hanem felülről, az állampárti és az ellenzéki elitek alkuja révén.

Európában az a normális, hogy ha a
demokrácián belül kormányváltásra kerül
sor, akkor azt követik a személycserék az új
politikai garnitúra igényeinek megfelelően.
Ezek a személycserék nélkülözhetetlenek,
mert az új kormánynak olyan megbízható
szakemberekre, vezetőkre van szüksége az
állami érdekeltségű pozíciókban, akik nem
gátolják, hanem segítik célkitűzései meg-
valósulását.

Mármost ehhez képest micsoda jelen-
tősége van annak, ha nem pusztán
demokratikus kormányváltásra, hanem rend-
szerváltásra kerül sor, a diktatúrából a
demokráciába? A különbség nyilvánvaló:
rendszerváltás esetén elemi dolog, hogy a
diktatúra elitje, vezérkara, nómenklatúrája
ne maradjon a helyén, hiszen a diktatúrában
szocializálódtak, s mint ilyenek egészében
alkalmatlanok a demokrácia keretein belül
fontos pozíciók betöltésére. Hogyan is lehetne
elképzelni, hogy demokráciában a pártállami
diktatúra emberei jussanak újra vezető sze -
repekhez, egyáltalán, lehetséges-e demokrá-
cia demokraták nélkül? Magyarországon
mégis ezt a „csodát” próbáltuk megvalósítani:
demokráciát a kádári pártállami vezető
személyiségeivel, Lendvai Ildikótól kezdve
Bársony Andráson át Kovács Lászlóig, Sze -
keres Imrétől Medgyessy Péteren át
Gyurcsány Ferencig.

És miért történt ez? Azért, mert Ma -
gyarországon – páratlan módon az egész
posztkommunista régióban – nem történt
meg a lusztráció, azaz a megtisztulás, a múlt
rendszer bűneitől és bűnöseitől való meg -
szabadulás.

Az 1989–1990-es alku pártállami elit és
ellenzéki elit között olyan „jól” sikerült, hogy
az Antall-kormány lényegében véve, egy-
két elvetélt képviselői indítványtól eltekintve,
semmit sem tett a múlt rendszer felelőseinek
számonkéréséért, illetve a múlt rendszer
irányítóinak, titkosszolgálati embereinek
közéletből való háttérbe szorításáért. Sem
megtisztulás, sem történelmi igazságtétel,

sem elitcsere nem történt. Lényegében véve
minden maradt a régiben.

Szemben a többi, szovjet uralom alól
szaba duló országgal, szemben Csehország-
gal, ahol már 1991-ben széles körű lusztrációs
törvényt hoztak, szemben a balti államokkal,
amelyek szívós és következetes módon vál-
tották le és távolították el pozícióikból a volt
kommunista vezetőket (ebben Észtország
járt az élen). Szemben a volt NDK-val, ahol a
leghamarabb megnyitották a titkosszolgálati
aktákat, szemben Lengyelországgal, ahol
megtörtént a lusztráció, sőt a volt kommu-
nista vezetők nyugdíját a felére csökkentették
(lásd ezzel szemben Biszku Béla 600 ezer
forintos nyugdíját!), és – döbbenet! – szem-
ben Romániával, amely ország parlamentje
húsz évvel a változások után fogadott el szi -
gorú lusztrációs törvényt.

Abban, hogy a rendszerváltás hajnalán
nem történt meg a történelmi igazságtétel,
a megtisztulás, elsődleges felelőssége van
Antall Józsefnek és Sólyom Lászlónak. Antall,
minden történelmi érdeme ellenére, túlsá-
gosan is foglya volt a szocialistákkal, majd
később a szabad demokratákkal kötött pak-
tumoknak, s ezért kínjában megfogalmazta
a „tetszettek volna forradalmat csinálni” for-
muláját, amely azért végtelenül cinikus meg-
nyilvánulás, mert éppen ő volt az, akinek a
„lusztrációs forradalmat” le kellett volna
bonyolítania, hiszen kinek lehetett volna
ehhez a legtöbb hatalma és lehetősége, mint
éppen neki, a kormányfőnek?!

A másik felelős pedig Sólyom László volt
alkotmánybírósági elnök, ugyanis azokat a
lusztrációs törvényjavaslatokat (lásd Zétényi–
Takács-féle), amelyeket egyéni képviselők
szinte a miniszterelnök akarata ellenére nyúj-
tottak be, ám az Alkotmánybíróságnál
megtámadták, az AB sorra-rendre dobta 
vi ssza, ezzel végleg megakadályozva a

történelmi igazságtétellel kapcsolatos összes
kezdeményezést. A kiinduló hivatkozási alap
pedig az volt – amiről később Sólyom nyi-
latkozott –, hogy a Kádár-korszak és a
demokratikus jogállam között jog-
folytonosság áll fenn! Vagyis, a diktatúra jog -
rendje a demokráciára nézve is kötelező. Nos,
ez az, amire nem volt példa szerte a közép-
és kelet-európai régió országaiban.

Ennek következtében Magyarországon
1989–1990-ben pusztán intézményi fordulat
következett be, ám a politika szereplői alig
változtak, s ez így volt egészen 2010-ig, azaz
napjainkig. Sajnos az 1998–2002 között reg-
náló első Orbán-kormánynak sem volt igazán
ereje ahhoz, hogy lusztrációt, történelmi
igazságtételt valósítson meg, s az új rendszer
végre egyszer és mindenkorra elhatárolódjon
a régitől, történjen meg a cezúra. Vagyis
legyenek következményei a múlt bűneinek
és a rendszerváltásnak!

A második Orbán-kormány azonban már
nem követheti el ezt a hibát, a történelmi
igazságtételnek meg kell történnie.
Sajnálom, talán kissé kényelmetlen, amit
mondok: a gazdasági típusú, korrupciós 
visszaélésekre koncentráló elszámoltatás ön-
magában fontos és nélkülözhetetlen, de im-
máron mégsem elég. Biszku Béla
mérhetetlen arroganciája és pökhendi ciniz-
musa mindenkit rádöbbentett ebben az
országban: a közelmúlt, a kommunista és
szocialista múlt átvilágítása, a bűnösök
legalább erkölcsi számonkérése nem marad-
hat el.

Kell tehát egy lusztrációs törvény –
legkésőbb jövő tavaszig –, amely politikailag,
morálisan, történelmileg és büntetőjogilag
is végre elválasztja egymástól a kommunista
diktatúrát a demokratikus jogállamtól. Erre
most van az utolsó lehetőség!

Ha ez nem történik meg, olyan mocskot
fogunk tovább hurcolni magunkkal, amely
még ki tudja, hányszor fogja besározni az
arcunkat s megrontani tiszta vágyainkat.

Fricz Tamás
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Kisebb-nagyobb megszakításokkal,
de közel tíz éves múltra tekint vissza a
Philothea Klubban a vakációs gyere k -
klub, melynek célja és feladata első-
sorban élményt nyújtani a gye -
rekeknek, akik napjainkban csak és
kizárólag a virtuális játékokat ismerik
és részesítik előnyben. „Az elmúlt évek-
ben csak az I–IV. osztályos diákoknak

szerveztünk délelőtti gyerekprogramot,
de idén úgy döntöttünk, hogy a na -
gyobbakat, azaz az V–VII. osztá-
lyosokat is bevonjuk. Megpróbáltunk
és folya matosan próbálunk olyan
program csomagot összeállítani a gye -
rekek számára, mely fejleszti lelki,
érzelmi, értelmi, erkölcsi tevékeny -
ségeiket, társas képességeiket és

kreativitásukat. Ezenkívül a vakációs
program céljai közé sorolható a 
kere sz tény értékek hangsúlyozása is”
– nyilat kozta lapunknak Belényesi
Gabriella, a Philothea Klub vezetője.

A 13 éves Borbély Henriettától
meg tudtuk, nem csak azért vesz részt
minden alkalmon, mert barátokat sze -
rezhet, hanem, mert általános művelt-

ségét is fejlesztheti: „Véle mé nyem sze -
rint mindenki jól érzi itt magát, közösen
játszunk, ismerkedünk és beszél-
getünk. Az elmúlt hetekben számos
híres történelmi személyiségekről hal-
lottunk előadásokat, valamint volt al-
kalmunk Istenről is megtudni újdon-
ságokat.”

A kisebbek kedden és csütörtökön,

a nagyobbak szerdán és pénteken ve-
hetnek részt a nagy odafigyeléssel
megszervezett, csoportjátékokkal, bar -
kácsfoglalkozással, különböző előadá-
sokkal fűszerezett klubban, és mint azt
a résztvevők száma is igazolja, a prog -
ram hétről-hétre egyre nagyobb
népsze rűségnek örvend. 

Fodor Tekla

Vakációs gyerekklub 
a Philothea Klubban
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• A hetijegy 2010. augusztus 25-én 18 órától
2010. augusztus 30-án 8 óráig érvényes. A napi
belépőjegy a megvásárlás napján reggel 8-tól
következő nap reggel 8-ig érvényes. A jegyeket a
helyszínen karkötőkre cserélik. A karkötőt a Fél-
sziget Fesztivál területén való tartózkodás ideje
alatt mindvégig a csuklón kell viselni. Ezt a rendezők
ki- és belépéskor, illetve a Félsziget Fesztivál
területén folyamatosan ellenőrzik. Az elveszett
vagy sérült karkötő nem helyettesíthető. A sérült
karkötő érvénytelen! Csak a kézen hordott karszalag
számít érvényesnek. 

• A Félsziget Fesztivál területére a következőket
bevinni szigorúan TILOS: üveget, szúró- vagy
vágóeszközt (5 cm-nél hosszabb pengéjű bicska,
kés, olló, csavarhúzó); bármilyen fegyvert, fehérfegy -
vert vagy fehérfegyvernek használható tárgyat, bár-
milyen, más testi épségét veszélyeztethető tárgyat;

bármilyen szeszes vagy üdítőitalt, kivéve maximum
2 liter vizet, bármilyen élelmiszert (kivéve konzer -
veket). A felsorolt tárgyakat a bejáratnál elkobozzák,
és visszaszolgáltatásukért a szervezők nem vállalnak
felelősséget! 

• Gépjárművel a Félsziget Fesztivál területére be-
hajtani csak érvényes behajtási engedéllyel lehet. 

• A szervezők nem vállalnak felelősséget a
vagyon tárgyakért és az esetlegesen keletkező más
károkért.  

• A Marosban fürdeni életveszélyes és tilos! Aki
ezt megszegi, vagy rendbontást kezdeményez, illetve
ebben részt vesz, azonnal és állandó jellegűen ki
lesz tiltva a Félsziget területéről, és a szervezők
értesítik a hatóságokat eljárás kezdeményezése
érdekében.  

• A rendezvényről kép- és hangfelvétel készül.
A felvételeken megjelenő személyek semmilyen
követeléssel nem léphetnek fel a rendezőkkel, a
felvétel készítőjével vagy annak jogos felhasználójá-
val szemben.   

• A rendezvényről mozgókép- és hangfelvétel
kizárólag a rendezők írásbeli beleegyezésével
készít hető. Fényképezni szabad (kivétel: azok a
koncertek, amelyeken az előadó képviselője, illetve
a szervezők nem járulnak hozzá ehhez). 

• A rendezvény rossz idő esetén sem marad el.  
• A fesztivál egyes program helyszínei kor ha -

tárosak, ezeken a helyszíneken a következő szabály
érvényes: 18 éven aluliak belépése szigorúan tilos!  

• A 14 éven aluliak csak szülői felügyelet
mellett látogathatják a Félszigetet!  

• A 12 éven aluliak számára a rendezvény láto-
gatása ingyenes. A kísérő a szervezők kérésére
köteles igazolni a gyerek életkorát. 

• A műsorváltoztatás joga fenntartva.

Az első még valamikor 2002 au-
gusztusában volt, olyan nagy nevekkel,
mint az újjáéledt P.Box (sajnos Cserháti
István zenekarvezető azóta elhunyt),
a magyar punkzene őskövülete, az Au-
róra, a Radics Béla örökségét játszó
Tűzkerék, a Kalapács, a Replika, a 
Neve r green vagy az olyan tribute ban-
dek, mint az Iron Maidnem vagy a mély
bíbor árnyékában játszó Cry Free.
Egyébként az összes közül ez az
egyetlen olyan kiadás, amely augusz-
tusban volt megszervezve. Az elején
még háromnapos rockfesztivál azóta
igencsak kinőtte magát, a keddi nul-
ladik nappal mára ötnapossá nőtt és a
fellépő együttesek mezőnyét sem
kizárólag hazai vagy magyarországi
csapatok képezik már. De van ami az
első kiadás óta sem változott, a fíling,
a hangulat, az, hogy a keményebb
zenei műfaj kedvelőinek ez a hely az
együvé tartozás színtere, na meg az is,
hogy bár a kiszámíthatatlan időjárás
mindig megpróbál bekavarni, a rock-
maraton közönsége mindig állja vele
szemben a sarat – a szó bármelyik

értelmében. Hadd tegyük hozzá, nem
sok olyan szabadtéri rendezvény van,
amely felvállalja, hogy ha törik, ha sza-
kad, ha esik, ha zuhog, itt bizony akkor
is lesz buli.

Idén öt napon keresztül, július 6. és
11-e között dübörög a rockzene a szej -
kei domboldalon. Az első (úgynevezett
nulladik) napon, kedden még a be-
melegítésé volt a főszerepet, egy sza -
bad téri ingyenes buli adott lehetőséget
a ráhangolásra, hogy aztán szerdától
szombatig, délután négy órától (szom-
baton kivételesen kettőtől) hajnalig
szin te megállás nélkül dübörögjön a
rock. Először lesz a rockmaraton
vendége a Tankcsapda, de várhatóan
ugyanolyan örömteljes fogadtatásban
részesül Hobo, a Kárpátia, a Kalapács,
a Superbutt, a Nevergreen, a Dalriada,
az Agregator, az AB-CD vagy akár a
pálinkás jó reggel helyett inkább vod-
kás jó estét kívánó finn Korpiklaani.
Közel negyven csapatról van szó, tehát
természetesen számíthatunk fiatal
tehetségekre, vagy éppen „öregedő”,
de még mindig hiperaktív hazai csapa -

tokra is.
A szervezők nem feledkeztek meg

a hiperaktív rajongókról sem, hisz idén
sem maradnak a nagy népszerűségnek
örvendő, nyereményekkel díjazott
délelőtti vetélkedők, a dedikálások, il-
letve a koncerteket követő hajnalig
tartó bulik. Ingyenes sátorozási,
naponta 11 óráig zuhanyozási

lehetőség, non stop büfék állnak a
„rockmaratonozók” rendelkezésére. A
körülmények egyébként megfelelőek,
Magyarországról megérkezett a
nagyméretű (mintegy 300 négy zet -
méretes) sátor felállítása, amely szük-
ség esetén az esőtől vagy épp az erős
napsütéstől óvhatja meg a nagy -
érdeműt.

A négynapos fesztiválbérlet 180
lejbe kerül, a napijegy pedig 50 lejbe.

A IX. Székelyföldi Rockmaratont a
temesvári sörgyár, a Communitas
Alapítvány, Hargita Megye Tanácsa,
Székelyudvarhely önkormányzata,
valamint helyi cégek és vállalkozók tá-
mogatják. A szervezők ezúton is
köszönik segítségüket.

Startolt a Székelyföldi Rockmaraton!
A visszaszámlálás véget ért, a tegnap a Székelyudvarhely melletti Szejkefürdőn ingyenes szabadtéri bulival vette kezdetét a IX. Székelyföldi Rock-
maraton. Szerdától szombatig pedig közel negyven együttest láthatunk a szejkei domboldalon.

A július 1-jei áfa-növelés ellenére változat-
lanok maradnak a Félsziget jegyárai: a négyna-
pos bérlet továbbra is 199 lejért, az egynapos
jegy pedig 80 lejért szerezhető be az Eventim
hálózatában, a www.eventim.ro oldalon és hi-
vatalos jegyterjesztőinknél. A helyszínen a bérlet
240, a napijegy 100 lejért lesz megvásárolható.

További jó hír, hogy a változatlan árak mellett
újabb nemzetközi és hazai előadókkal bővül a
Félsziget zenei kínálata.

Romániába sűrűn látogató vendég, a fla-
mencót breakbeates, drum and basses alapokra
átültető N.O.H.A. zenekar zárja a Félsziget Fesz-
tivál underground koncertjeinek helyt adó KISS
Terasz élőzenei programját. 

A Noise of Human Art (szabadfordításban:
az emberi művészet zaja) esetében nemcsak a
stílusbesorolás okoz gondot: a csapat tagjai közt
kölni billentyűs és prágai szaxofonos éppúgy
található, mint New York-i MC és spanyol
énekesnő. 

Az elektronikus és akusztikus zenei világok-
ban egyaránt otthonosan mozgó formációnál
azonban egy biztos: értenek a slágergyártáshoz.
Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint legismertebb
daluk, a Tu Café, amelynek épp Temesvár mellett
forgatták a klipjét.

Új lemezük, a Respect the Menu, amelynek
bemutató turnéja keretében a Félszigetre
érkeznek, tele van hasonlóan slágeres szer -
zeményekkel, amelyeket augusztus 29-én lehet
élőben meghallgatni a KISS Teraszon.

Székelyföld legkedveltebb partizenekarának,
a Tündérgroundnak kiemelt szerep jut az idei
Félszigeten: ők zárják a fesztivál élőzenei prog -
ramját, a Party Tentben vasárnap éjfél után. A
lassan a fesztivál házizenekarának tekinthető,

csíkszeredai és sepsiszentgyörgyi tagokat
felvonultató hétszemélyes együttes stílusa tel-
jesen egyedi a hazai palettán, a röviden liquid
jazz névvel illetett zenében a jazz- és folkin-
spirációk éppúgy tetten érhetők, mint a prog -
resszív rock vagy akár a house elemei – így ők
járnak a legközelebb ahhoz, hogy egyetlen kon-
certen belül szemléltetni tudják a Félsziget zenei
kínálatának gazdagságát.

Az augusztus 26–29. között Marosvásárhe-
lyen zajló Félsziget Fesztiválon idén több mint
hetven előadó lép fel a négy nagy zenei helyszí-
nen, köztük olyan világsztárok, mint a Korn,
Tricky, a Europe, a Gorillaz Sound System, a The
Rasmus, az Above & Beyond vagy a legendás
magyar zenekar, az Omega.

(sajtóközlemény)

Félsziget: változatlan árak, új előadók
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AGREGATOR – meghívás
death'n'roll bulira

Az idén IX. alkalommal, július 6-án elstartolt Székelyföldi Rockmaraton fellépője lesz a 
magyarországi Agregator együttes is. Az 1997-ben Tatabányán alakult zenekar csütörtökön
éjjel fél 12-kor lép színpadra. A szervezők nyolc zenekarnak postázott körkérdéseire az 

Agregator zenekar nevében Mikus Tamás (Tass) énekes válaszolt.

AKalibáskő Erdei Iskola mottója: JÁTÉK, MÓKA, KACAGÁS. Az idéntől mindez újabb jelzővel gazdagodik: FELFEDEZÉS. A tábort immár hatodik éve
működtető Kovács Ildikó gondolt egy merészet és a tábort egy hétre az országhatárokon kívülre szervezte: Magyarországot, elsősorban Bu-
dapestet ismerteti meg az újra, kalandozásra fogékony gyerekeknek. 

– Nem először jártok Szejkén. Mi az, ami az ed-
digi fellépésekből, itteni utatokról leginkább megra-
gadt bennetek?

– Elsősorban a vendégszeretet és a bulik jó
hangulata. Mivel szeretjük a fesztiválozást, és a
koncertek után igyekszünk minél tovább maradni,
így sok az ismerős, akikkel jó újra meg újra
találkozni és megvitatni az elmúlt évet. Az út per-
sze elég hosszú, de megpróbáljuk érdekessé tenni.

Ezek a próbálkozások dokumentálva is lettek a
honlapunkon (www.agregator.hu) a BűnTV névre
hallgató videónaplónkban. Itt tettük közzé tavalyi
utazásunkat és riportunkat a fesztivál szervezőivel
is, akit érdekel, mindenképpen vessen rá egy pil-
lantást!

– Mivel készültök az idei megmozdulásra?

– Az aktuális program gerincét a tavaly meg-

jelent Emberség című lemezünk dalai adják majd.
Az idei Székelyföldi Rockmaraton lesz az első
erdélyi fesztivál, ahol élőben is megmutathatjuk
őket. Volt egy decemberi klubkörünk Udvarhelyen,
akkor még elég friss volt a lemez, de jól fogadták
a srácok az új nótákat, így biztosan most is
megkínozzák a színpad előtt a gyepet.

– Mit üzentek rajongóitoknak, esetleg azoknak,
akik még nem részesültek abban a szerencsében,

hogy élőben láthassanak?
– Először is, hogy nagyon szépen köszönjük

az eddigi támogatásukat és a közösen eltöltött
mulatságokat, hiszen ha játszottunk, ha nem,
mindig király bulik keveredtek, ahol összefutot-
tunk! Akik eddig nem láttak minket, de benne
lennének egy súlyosan energikus death’n’roll bu-
liban, azoknak itt az alkalom, hogy velünk
legyenek, várjuk őket sok szeretettel!

Budapest gyerekszemmel

– Budapest gyerekszemmel a neve
az augusztus 1–8. között sorra kerülő
tábornak, melyből nem hiányzik a
legérdekesebb múzeumok megtekin-
tése, állatkert meglátogatása, stran-
dolás sem – meséli Kovács Ildikó
táborvezető. A fiatalasszony az idén is
megtartja Kalibáskőn a már ismert és
igényelt táborokat (angol nyelvtábor,
kézművestábor, néprajz–fotó–
kerékpártábor, természetbúvár tábor),
de valami újat is szándékozott hozni.
Megmutatni a gyermekeknek, hol és
hogyan élnek a sokat hangoztatott
anyaországiak, miből meríthetnek ők
maguk is felnőtté válásuk során. A
határon kívül szervezett tábor egyúttal
lehetőséget nyújt az önállósodásra, a
világra való kitekintésre, a mienkkel
egy gyökerű, s mégis más kultúra
megismerésére. A programot úgy szer -
kesztette, hogy mindenféle érdek-
lődésű gyerek megtalálja a számára
érdekest, vonzót, ám a most formálódó
értékvilágukat is pozitívan tudja be-
folyásolni. 

Augusztus elseje, vasárnap az
utazásnak szánt nap. Kényelmes kis-
busz röpíti a táborozókat, amely aztán
az egész héten a rendelkezésükre áll,
biztonságban szállítva a fiatalokat szál-
láshelyükről a programban szereplő
múzeum, létesítmény helyszínére. Ami
kétségtelenül biztonsággal, meg-
nyugvással töltheti el az itthon maradt
szülőket. 

Hétfőn a Fővárosi Állat- és Növény -
kert látogatása szerepel a programban.
Magyarország első állatkertje 1866.
augusztus 9-én nyitotta meg kapuit.
Látható itt zsiráf, elefánt, víziló, afrikai

ugrónyúl, kétpúpú teve, borjúfoka, zeb -
ra, jegesmedve, kárókatona, pá-
paszemes pingvin, tigris, a 112 madár
alkotta flamingókolónia, több mint
ezer trópusi pillangó és lepke a Lep-
kekertben. A Madagaszkár házban a
szigetország élővilágának különleges
képviselői közül többféle maki,
madarak, hüllők és kétéltűek is megis-
merhetőek. A Pálmaház valódi dzsun-
geltúra lehetőségét rejti. 

Augusztus 3-án, kedden délelőtt a
Mezőgazdasági Múzeumban a vadál-
latoknak háziállatokká való
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kiállított gépet, több száz alkatrészt és
fényképet tekinthetnek meg az érdek-
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a mezőgazdasági- és iskola-repü -
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gógiai foglalkozáson való részvétel, dé-
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Szombaton a gyulai Várfürdőben
kapcsolódnak ki, az éjszakázás Déván
lesz, hogy másnap megtekinthessék
Déva várát és Vajdahunyad várát. 

Bővebb információ, 
feliratkozás a www.kalibasko-

gyerekvilag.ro honlapon, 
illetve a 0744-778.519-es 

és 0733-932.822-es számokon.

A IX. Székelyföldi Rockmaraton fellépői üzenik



14. oldal >> Reklám július 7–13.

Könyvek mindenkinek.

Keleti Könyvudvar -
Marosszentgyörgy

Sudului utca 7.

Kobak 
Könyvesbolt 

1848 sétány, 19.

TKK Könyvesbolt -
Rózsák tere 16.

Ők megalkották, mi közvetítjük.

11. oldalOvisarok <<június 9–15.

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
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A XIX. és XX. században Maros vásár hely
strandolási szempontból jobb feltételekkel
rendelkezett, mint ma. Abban az időben váro-
sunkban a Maros partján számos szabadfürdő
alakulhatott ki, a cukorgyári szivattyúállomás-
nál, az ONCSA-telepnél, a Mező és a Nyár
utcáknál, a Ritzben, az Agyagásinál, a Kofa -
strandon, a Bodor hídnál, a Gát alatt, a Ce-
mentlapoknál és a Hétfáknál – de ezek ma
már csak az emlékeinkben élnek...

A szabadfürdőkön kívül létrehozták az első
városi strandot a Kossuth Lajos utcában, a két
ágra szakadó Malomárok egyikében, a Liget-
ben. A deszkapartfalakkal és padlózattal
kiképzett férfi- és női fürdőhelyet magas
deszkafalakkal elválasztották, hogy a tetőtől-
talpig fürdőruhába öltözött nők bájait a
férfinépség ne csodálhassa.

1904-ben felépült a régi városi malom
helyén a nyári hidegfürdő, amit 1923-ban egy
olimpiai méretű és egy gyermekeket kiszolgáló
betonmedencével bővítettek. Itt zajlottak le
az M.S.E. (Marosvásárhelyi Sport Egyesület)
vízilabda mérkőzései. Ez a jobb sorsa érdemes
strand ma a Voinţa-strand Sport Egyesület tu-
lajdonát képezi, amely strand pénzhiány miatt
kénytelen évek óta felfüggeszteni a tevé -
kenységét.

1959-ben a Kárpátok sétányának
építésekor a Maros gát közelében Gazda
György tervei alapján új strandot hoztak létre.
Az olimpiai méretű medence vizét az erre a
célra felépített hőközpontban melegítették és
tisztították.

Kellemes hangulatot kölcsönzött a
fürdőzők számára a medence körül kialakított
napozó és sportlétesítmény. Itt ápolták hosszú
időn át a marosvásárhelyi vízilabda és az úszó -
sport hagyományait. Itt készítették fel a
versenyzőket az országos és nemzetközi
vetélkedőkre. Ma a gazdátlanság jelei, szétvert
épületek maradványai és Bálint Károly szob -

rászművész női aktja (amit kék festékkel má-
zoltak le) tanúskodnak a régmúlt időkről.

Jelenleg a 160 ezer lakost számláló város-
ban a múlt század ’30-as éveiben a
tavirózsákkal borított, nádasokkal körülvett és
csodálatos madárvilággal benépesített, a II.
világháború után kiépített Víkendtelep biz-
tosítja a kényelmet víkendházaival, csó-
nakázójával és játéktermeivel. Zöldövezetet
alakítottak ki a napozáshoz, fákat ültettek a
hű süléshez, csónakokat, vízibicikliket köl -
csönöznek a kikapcsolódni vágyóknak.
Vendéglőket nyitottak, ahol napközben és este
hagyományos tájjellegű ételekkel és italokkal
kedveskednek a víken  dezőknek.

A Víkendtelep életében jelentős szerepet
tölt be a szomszédságában levő Cementlapok,
a Hétfák és a Sziget. Létrejöttük összekap -
csolódik a gát építésével, ami 1903 után
következett be, mikor dr. Bernády György pol-
gármester és az olasz Lenarduzzi cég között
megegyezés jött létre a Maros szabályozásával
kapcsolatosan. Így a régi fagát helyén felépült
az ötnyílásos betongát, mely biztosítja a
Turbinaárok és a város vízellátását, valamint
a gyakori árvizek elleni védekezést. A
kiszélesített Maros meder partját a gát körül
cementlapokkal is megerősítették. A gátat
1944 szeptemberében a visszavonuló német
csapatok felrobbantották és az újjáépítésre
csak 1949-ben került sor. Ekkor pucolták ki a
Maros medréből az évtizedeken át lerakódott
iszapot s az így keletkezett 4–5 méter mély
víz valósággal idecsábította az úszni vágyó fi-
atalokat. Így kezdődött el a Cementlapok mel-
letti fürdés. 

A Maros gáttól északi irányba, a folyóvízzel
párhuzamosan haladó úton jutunk el a Hétfák
nevű partrészre, melynek csendessége tette
ezt vonzó fürdőhellyé. A II. világháború után
a fák kipusztultak, lassan elnéptelenedett ez
a közkedvelt fürdőhely.

A fák fölött, a Maros legegzotikusabb
helyén található a Sziget, mely létét annak
köszönheti, hogy a Hétfák és a betongát között
új mederbe terelték a Marost, anélkül, hogy a
régi Maros ágat megszüntették volna. Ez a
Sziget a Református Kollégium tulajdonát
képezte, mely 1941-ben a KISOK (a
Középiskolások), 1948 után a Városi Közüze-
mek, 1950-ben a Bolyai Iskola sporttagoza-
tának a használatába került. 1962-ben a
Román Kommunista Párt megyei szervezete
vette át a területet és kiépítette a Víkend II-öt,
a környezetbe illő csónakházzal, vendéglővel,
sportpályákkal, a „felső tízezer” számára. Fákat,
bokrokat ültettek s így a telepet teljesen
elzárták a külső szemlélők elől. Az 1989-es
események után a Vízügyi Igazgatóság vette
át a telepet, amit zárt egységgé nyilvánított. 

Jó lenne, ha az ökológusok a polgármesteri
hivatallal terve vennék a Víkendtelep és
környékének átrendezését, hogy ez a terület
visszanyerje természetes szépségét, vonzóvá
téve a természetet és vizet kedvelők számára.

Fodor Sándor (S.)
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életmódi

amelyben nagyon dühös
(...pedig ritkán szokott. Legalábbis hangot adni.)

„Ez a hét is jól kezdődik” – lehetne Zb. szavaival össze-
foglalni az eseményeket. 

Az ember hétfő hajnal nevében az őt Kolozsvárról ha -
zafelé szállító buszon különböző jóleső forgatókönyveket
képzel el a vizsga, mint olyan intézményének beszün-
tetéséről, amikor másodszor is szól a telefon (elsőben előző
napi vizsgastressz okozta üvöltözéseket intéz).

„Ellopták a biciklim”, hangzik a meglepően nyugodt
mondat, amelytől telefonba hallózónak a vér a megszokottól
eltérő gyorsasággal kezd tolulni a nyakán keresztül felfele.
Addig-addig húzza magát, hogy mérgében már bőg a bu -
szon. Miért kell ellopni egy tömbházlakás folyosójáról egy
odaláncolt biciklit? Az, aki ellopta, nem gondolt arra, hogy
az a bicikli valaki másé volt, és a másét nem lopjuk el? Nem
hiszem, hogy a lopó és a meglopott között olyan iszonyat-
nagy kulturális szakadék tátongott volna, amelyben előzőhöz
nem jutna át a zsidó-keresztyén kultúra eme alapvető, hete-
dik szabálya. Hogy az arabok különösen közel hajolnak
egymáshoz, mert az intim burkuk (és lehet, hogy az egojuk
sem) nem olyan kiterjedt, mint az europereké, abból még
nem tudtam nyílegyenesen levezetni, hogy ebből
következően náluk nem létezne a magántulajdon in-
tézménye, de különben sem hiszem, hogy egy arab lopta
volna el a biciklit. Hanem valaki a tömbházból. És ez
szomorú. Egy ilyen történet megingatja az ember naiv mó-
don világba vetett hitét. És ez is szomorú. Mármint az, hogy
valaki olyan naiv, hogy biztonságérzettel él a blokkban,
hogy jól érzi magát és általában nem fél a világban – fényes
nappal... 

Mindezek után az engem reggel fél hatkor Kolozsvárra
szállító és aztán még aznap fél tizenegykor hazaszállító
buszsofőrre is sajnálkozó pillantást vetve könyveltem el,
hogy a világban lenni most tényleg díszkomfortos érzés. A
cinkos mosollyal a jegyet kezembe nyomó buszsofőrről
szomorúan állapítottam meg, hogy zöld, ugyanis nagy elő -
szeretettel hasznosítja újra a már eladott jegyeket. De hát
ezt a kis lopást mér csak hab a tortánként könyveltem el.
Pedig a múlt hétre még valami kijárt. 

Buszon utazik két kézben két szatyorral, táska hátra -
csúszva. Mintha motoszkálást érezne hátul a táskájánál
először, másodszor; furcsa érzés. Abban a pillanatban eszmélt
rá, hogy a motoszkálás valakinek a keze, mielőtt a cigány -
asszony kilopta volna a pénztárcáját a táskájából. Aminek
egyáltalán nem örült volna(...) Megijed és rákiált a nőre
(pedig nem szokott): „Mit csinál?”. Ekkor a tolvaj csak méltóz-
tatik kivenni mancsait a táskából, és méltatlankodva fortyog:
„Hát mit csinálok, mit csinálok!” – és elegánsan robusztus
mozdulatokkal lelibbentette magát a buszról két megter-
mett testőre társaságában. Az élet pedig a maga
gyönyörűséges közömbösségében ment tovább a buszon.
Mintha mi sem történt volna.

(vassgyopi)

Marosvásárhely nevezetességei

Strandolási lehetőségek
a megyeközpontban



Vízszintes: 1. Cseh eredetű, gyors
ütemű páros tánc. 6. Durván
civakodik. 15. Bírói döntés. 17. Fer-
tőző betegséget előidéző mikro -
szko pikus lény. 18. Alekszandr 
Tolsztoj mérnöke. 20. Ioan Slavici
regénye. 21. Emeletszint! 22. Kis
ló. 24. Gazdi fizeti. 26. Fekete
István fecskéje. 27. Eleség. 28.
Caragiale-alak. 29. Tanonc. 31.
Holland teniszbajnoknő (Arantxa).
32. Villásreggeli. 34. Köszöntés a
Hawaii-szigeteken. 36. Népköztár-
saság, röviden. 37. Marokkói fej -
fedő. 38. Népiesen cigarettázik.
40. Regényét Gárdonyi írta meg.

44. Egyiptomi Arab Köztársaság.
45. Látni, angolul. 46. Hím ló. 47.
Szeged kapuja! 48. Torkasza-
kadtából kiált. 50. Ilyen bot is van.
52. Mondat eleme. 53. Szaloniki-
i focicsapat. 55. Berlini fagyi! 56.
Téli „jármű”. 57. Huba társa. 59.
Hozzánk tartozó. 61. Komáromhoz
csatolt helység. 62. Ablakkeret!
63. A „vörös bolygó”. 64. Táplál -
kozik. 66. A husziták balszárnyá-
nak „katonája”. 69. A radioaktív
átalakulásban nagy fontosságú ve-
gyi elem. 71. Időmérő fontos része.
72. Katonai egyenruhák színe.
Függőleges: 1. A vicc poénja
(zárt betűk: N, E, S, O). 2. Oda-
vissza: férfinév. 3. Finom, könnyed.

4. Klikk-…, ketyeg a vekker. 5.
Levegővel kapcsolatos előtag. 7.
Sakkfigurák! 8. Az olasz főváros.
9. Művészettörténész (Nóra). 10.
Királyi fejdísz. 11. Kaluga folyója.
12. Skálahang. 13. Zamatos. 14.
Mulatságos szerepeket alakító
színésznő. 16. Magatok. 19.
Nemesgáz. 23. Revolver. 25. Aljas.
26. Mirákulum. 28. Bortól kábult,
viccesen. 30. A Predator ellenfele
a Strause-fivérek rendezte fan-
tasztikus filmben. 32. Ipari növény.
33. Vásznat készít. 35. Gyakori
mohamedán férfinév. 37. Indiai
aszkéta. 39. Erős, atlétaszerű test-
felépítésű. 41. Finom húsétel. 42.
Oroszlánnév. 43. Fába ró. 48.

Tanító. 49. A Progym, gyergyó -
szent miklósi jégkorongcsapat
játékosa (Ioan). 51. Angol Misi.
52. Ugrik a szöcske. 54. Tésztát
nyújt. 56. Bálna szájában található
szerv. 58. Vagy. 60. Van, spanyolul
(ESTA). 61. Ülőalkalmatosság. 63.
Angol anyuka. 65. Néma sah! 67.
Helyrag. 68. Patkódarab! 70. Utói-
rat, röv. 

A helyes megfejtést következő 
szá munkban közöljük!

Estike c. rejtvényünk helyes meg -
fej tése: – Ha majd visszajöttél,
légy szíves, hozd be a reggeli
újságot és a tejet! 

16. oldal >> Szórakozás

Karikatúra:  

Petit restaurant française
Turista házaspár betér egy francia
kisvendéglőbe. A hölgy az étlapot
fürkészi, és egyszer csak meg kér -
dezi a férjét:
– Mit gondolsz, milyen itt a csiga?
A szomszéd asztaltól fanyar mo -
sollyal válaszol egy úr:
– … (poén a rejtvény függ. 1-es
számú sorában)

Elhatározza az angol, a walesi
és a skót, hogy elmegy a
hegyek közé piknikezni.
– Én hozok kaját – mondja az
angol.
Én hozok italt – szól a walesi.
A skót büszkén kivágja:
– Én meg hozom az öcsémet!

Székely bácsi nagy kínlódás
közepette borotválkozik. 
A gye rek:
– Mi a baj, édesapám? 
– Életlen a beretva. Nem viszi
a szakállamat! 
– Ne mongya mán' éde-
sapám, hogy ke mé nyebb a
szakálla, mint az a konzerv-
doboz, amit most nyitottam
ki vele!

Újgazdagék dicsekszenek:
– Látjátok ezt a festményt a
falon? Ez családunk ősapját
ábrázolja. Erre az egyik
vendég:
– Látom, de hadd jegyezzem
meg, hogy ez akár az én csalá-
dom őse is lehetett volna, ha
nem sokallottam volna az árát
az ócskapiacon.

A börtönbe látogatók érkez -
nek. Vezeti őket körbe az igaz-
gató. Egyszer csak megáll egy
ajtónál és mosolyogva rámu-
tat:
– Ebben a zárkában tar -
tózkodik a mi büszkeségünk.
Amikor rablás miatt először
került hozzánk még anal-
fabéta volt. Most meg már
közo kirat-hamisítás miatt
ítélték el.

Fiú a barátnőjének:
– Akkor is szeretnél, ha az
apám nem hagyta volna rám
ezt a nagy vagyont?
– Jaj, te csacsi! Csak nem gon-
dolod, hogy érdekel, ki hagyta
rád a pénzt?

Egy asszony dicsekszik a szom-
szédjának az egyetemista fiá-
val:
– Az én fiam olyan okos, hogy
ahányszor levelet kapunk tőle,
mindig elő kell vennünk a
szótárt.
– Jó maguknak! Ha az én fi-
amtól levelet kapunk, mindig
el kell mennünk a bankba.

Viccek

július 7–13.

„Csak magamról beszélhetek. Arról, ami történt
velem. Mi is történt? Várj csak. Voltaképpen semmi.
De sokat képzelődtem.” Kosztolányi Dezső 1933-ban
adta közre Esti Kornél című kötetét, mely a magyar
irodalom egyik remekműve. Egy olyan könyvet jelen-
tetett meg, melynek darabjai egymástól távoli időben
jöttek létre, a kötetben viszont úgy élnek egymás mel-
lett, mintha mindig összetartoztak volna.Esterházy
Péter Esti című könyve már a címével rokonságot vállal
elődje művével, hogy aztán megírja saját útirajzát,

regényes életrajzát (melyben arról is számot ad, hogy
a hős hányszor halt meg álmában). De marad töredék.
Füzér. Esti Kornél és Esti valamikor felszálltak egy vil-
lamosra észrevétlenül, majd megszokták, hogy hol
robog velük, hol csikorognak a kerekei, hol csönget
egy picit, de egy idő után csak arra tudtak gondolni,
hogy egyszer eljutnak a végállomásig. Esti nem azonos
Esti Kornéllal, ahogy Esti Kornél sem azonos Kosz-
tolányival, mint ahogy Esti sem Esterházyval. Csak zö-
työg a villamos.

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

Eszterházy Péter: Esti

Múlt heti nyertesünk:
Pál Erika

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

Nyerőszelvény
Nyerőszelvény

27.

REJTVÉNY


