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• Egy színházi plakát 
eltávolítását követeli 
Marius Paşcan Maros 
megyei szenátor, aki 
a grafikában Románia 
megcsúfolását vizio-
nálja. A 3G színház, 
a darab szerzője és 
több román színész 
frappáns válasszal 
replikázott a magyar-
fóbiájáról elhíresült 
politikusnak.

Nem ízlik a román flekken
Színházi plakátot cenzúrázna a szenátor

Az (X) szignóval el lá tott szö ve gek  fi ze-
tett rek lá mok, köz le mé nyek. A meg je lent 
írá sok nem fel tét  le nül a szerkesztőség 
vé le mé nyét tük   rö zik!
Szerkesztőségünk fenn tart ja a jo got, 
hogy a be ér ke zett le ve lek és más fé le írá-
sok közléséről dönt sön. Kéz ira to kat  nem 
őrzünk meg, és nem kül dünk vis  sza.
Hir de tés fel vé tel és ter jesz tés a szerkesz-
tőség címén hétköznap 8–16 óra között.
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K étszemélyes meghívót nyert 
Székely Csaba Mihai Vitea-
zul című, pénteki előadásá-

ra az a személy, aki csütörtök estig 
a legtöbb Facebook-tetszikelést érő 
választ adta arra a kérdésre: mit 
jelképez a darab plakátja? A vála-
szokat a Teatru 3G Színház közös-
ségi oldalára lehetett elküldeni. A 
marosvásárhelyi szerző legújabb 
darabjának plakátja azok után 
került a közvélemény fi gyelmébe, 
miután Marius Paşcan Románia 
megcsúfolását vizionálta benne, 
ezért azonnali bevonását követel-
te. „Újabb gúnyolódás Romániá-
val, a Nagy Egyesülés századik 
évfordulóján!” – ezzel a címmel írt 

nyílt levelet a politikus Marosvá-
sárhely polgármesteri hivatalának, 
az önkormányzatot is hibáztatva a 
Székely-darab támogatásáért és a 
plakát felvállalásáért. „Egy véres 
hússzeletből kirakott Romániát 
csodálhatunk meg a plakáton, amit 
valószínűleg az irredentizmus pa-
razsán süthetnek meg” – fogalma-
zott a Népi Mozgalom Pártja (PMP) 
ügyvezető elnöke. Paşcan a pári-
zsi terrorista merényletsorozathoz 
vezető Charlie Hebdo szatirikus 
francia lap iszlámellenes karikatú-
rájához hasonlította a 3G társulat 
plakátját.

„Miért van Erdély jobban meg-
paprikázva, Olténia miért borso-
sabb és kövérebb? Honnan szár-
mazik a szén, és ki gyújtott be az 
országnak?” – ezeket a kérdéseket 
fogalmazta meg Székely Csaba a 
botrány kirobbanása után. Aki erre 
a legfrappánsabb választ adta, ma 
este kétszemélyes meghívóval me-
het színházba.

Egyesek Paşcant is 
túllicitálták

A Paşcan közösségi oldalára is fel-
került felvetés számos hozzászólást 
szült. Voltak, akik a politikus fan-
táziáját is túlszárnyalták. Mircea 
Ştefanovici, a rég felbomlott Fu-
nar-féle Románok Nemzeti Egység-
pártja (PUNR) volt városi tanácsosa 
szerint a kép Romániát egy bármi-
kor feldarabolható vagy eladható 
hússzeletként ábrázolja. A katonai 
iskolát végzett Florin Traian Tode-
rel, aki egy ideig a Marosvásárhelyi 
Nemzeti Színház román társulatá-

nak volt a tagja, az előadás bojkot-
tálására szólította fel a közönséget. 

Román színészek védelmezték

A néppárti elnök plakátellenes fel-
vetése a román színésztársadalmat 
is megmozgatta. A művészek, azon 
túl, hogy kicsinyesnek és nevetsé-
gesnek tartják Marius Paşcan né-
zőpontját, veszélyesnek is nevezik, 
hisz a művészi alkotásnak számító 
plakát eltávolításának követelésé-
vel a politikus a cenzúra visszave-
zetését követeli. Ciprian Mistreanu, 
a Brassói Sică Alecsandrescu Szín-
ház művésze szerint a politikusnak, 
mielőtt megszólalna, illett volna tá-
jékozódnia, esetleg megtekintenie 
az előadást. A sepsiszentgyörgyi 
Andrei Mureşanu Színház művésze, 
Sebastian Marina a Băsescu-párti 
politikus manipulálásáról ír, mond-
ván, hogy egy-két pluszszavazatért 
képes elferdíteni a valóságot és ek-
kora feneket keríteni az ügynek.

„A városháza nem cenzúráz sen-
kit, így a plakátot sem távolítja el, 
annál is inkább, mivel azok mások 
hirdetőfelületén kaptak helyet” – 
jelentette ki érdeklődésünkre Cos-
min Blaga, a polgármesteri hivatal 
sajtószóvivője. A pontosítás kedvé-
ért a városházi illetékes hozzátette, 
hogy az önkormányzat egyetlen 
fi llért nem fi zetett a produkció lét-
rejöttéért, így a polgármesteri hi-
vatal neve fölöslegesen szerepel a 
plakáton. A hasonló bonyodalmak 
elkerülése végett az önkormányzat 
az általa fi nanszírozott projektek 
esetében láttamozni fogja a reklám-
anyagokat.

K örülbelül 300 fát akarnak kivág-
ni Marosvásárhelyen, többnyire 

azzal az ürüggyel, hogy „túl magasra 
nőttek”, „árnyékot tartanak”, „sze-
metelnek”. A szakemberek szerint 
azonban a lombkorona-igazítások 
sem szakmai szempontok szerint tör-
ténnek a városban, ezért van egyre 
több korhadt törzsű fa a köztereken.  

A lakótársulások elnökeinek zö-
me úgy véli, a „régi” fákat ki kell 
vágatni és helyükbe esetleg kisebb, 
kevésbé „szemetelő” díszfákat le-
hetne ültetni, a mostaniaknál jóval 
távolabb a házaktól, hogy azok ne 
árnyékoljanak és ne „veszélyeztes-
sék” a lakókat.  Azok, akik a vágá-
sokat szorgalmazzák, azt vallják ma-
gukról, hogy szeretik a zöldövezetet, 
mégis úgy vélik, a 30-40 évvel ezelőtt 
ültetett fák már túl korosak, földre 
hulló leveleikkel, esetleg gyümöl-
cseikkel károsítják a járdát, az utcát 
– hangzott el többek véleménye a 
legutóbbi, törvény által előírt nyilvá-
nos közvitán, amelyet a fakivágások 
témájában tartottak.

Mihai Sava, a polgármesteri hi-
vatal zöldövezetekért felelős osztá-
lyának igazgatója elmondta, munka-
erő-hiánnyal küszködnek, ezért nem 
megy olyan gyorsan a munka, ahogy 
azt szeretnék, de mindenkitől kis tü-

relmet kérve, ígéretet tett arra, hogy 
valamennyi kérést megvizsgálnak és 
eleget tesznek annak. 

Szakács László, a Rhododendron 
Környezetvédelmi Egyesület elnöke, 
aki a Kárpátok sétányon tölt be la-
kóbizottsági elnöki szerepkört, arra 
fi gyelmeztetett, hogy a jelenleg ve-
szélyessé vált korhadt törzsű fák a ko-
rábbi szakszerűtlen koronaigazítások 
és gyökér-csonkítások eredményei, 
ugyanis szakmai szempontoktól el-
térően úgy vágták ezeknek az ágait, 
hogy minél kevesebb maradjon, mi-
nél ritkásabb legyen. Az útszélesíté-
sek, a járdák díszkővel történő leraká-
sa során a fák gyökerei is sérültek, ez 
pedig korhadáshoz vezetett. A szak-
ember szerint azok, akik támadást 
intéznek a fák ellen, azzal sincsenek 
tisztában, hogy a házfalak sokkal 
gyorsabban megrepedeznek az egy-
re növekvő forgalom okozta rezgések 
miatt, ha már nincsenek fák, amelyek 
gyökereikkel képesek felfogni ezt a 
rezgést. Mint ahogy az egyre forróbb 
nyárra, a természetes árnyékra sem 
gondol senki. (Antal Erika)

Szeretik, mégis kivágják 
a fákat Vásárhelyen

A szakember szerint a korhadást 
elsősorban a gyökerek 
megcsonkítása okozza 
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Keresse a kakast néven új játékkal lepjük meg mától 
olvasóinkat: havonta összesen négy – hetente egy-egy – 
szelvényt közlünk lapunk valamely oldalán, amelyet ki 

kell vágni, betenni egy borítékba, és a hónap végén 
beküldeni szerkesztőségünkbe. Egy borítékban tehát 

négy számozott szelvénynek kell lennie. 
A beérkezett borítékok közül egyet kisorsolunk, 

a szerencsés nyertes pedig 150 lejt nyer. 
Az első szelvényt mai lapszámunkban találják.

ÚJ JÁTÉK

KERESSÉK A KAKASOKAT!




